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جنين/ االستقالل:
كشفت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء الخميس، 
تفاصيل أحداث مخيم جنين التي وقعت صباح أمس.

وقال���ت الكتيبة في بيان لها: »في خطوة تصعيدية 
خطي���رة، أقدمت ق���وات االحت���الل الصهيوني فجر 
الخميس، على اقتحام مخيم جنين من كافة محاوره، 
واعتالء الوحدات الخاصة والقناصة أس���طح المنازل 

المرتفعة والمشرفة على حارات المخيم«.
وأضاف���ت »وتقدمت عش���رات ااَللي���ات حيث قامت 
بمحاصرة عدد من المنازل في محاولة فاشلة العتقال 
بع���ض المجاهدي���ن ف���ي المخيم، حي���ث جوبهت 
بمواجهة قوية واش���تباكات عنيفة م���ن المقاتلين 

والمقاومي���ن، حيث أفش���ل مقاتلونا 
هذه العملي���ة الجبانة ومنعت قوات 

»سرايا القدس«: يقظة مقاتلينا في جنين 
وّجهت ضربة لمنظومة االحتالل األمنية

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
إج���رام االحت���الل »اإلس���رائيلي«  تتس���ارع وتيرة 
بالضف���ة  المتطرفي���ن  مس���توطنيه  وقطع���ان 

الفلس���طينية المحتلة، في وقٍت تتس���ع فيه رقعة 
العمليات الفدائي���ة الفردية؛ لتضرب 
مناطق ف���ي عمق جغرافيا فلس���طين 

البطش: المعركة مع االحتالل 
مفتوحة ومقاومتنا جاهزة

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي في حركة »الجهاد اإلسالمي«، 
خالد البطش، أّن العملي���ات الفدائية األخيرة »جاءت رّدًا 

»النخالة« ُيعلن االستنفار العام 
لـ »سرايا القدس« بعد اقتحام جنين

دمشق/ االستقالل:
أعلن األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
زياد النّخالة، الخميس، االس���تنفار العام لسرايا القدس 

عمليات بالداخل واشتباكات ضارية 
بالضفة.. هل اقترب االنفجار الشامل؟

القدس المحتلة/ خالد اشتيوي:
أك���د مختصون في الش���أن المقدس���ي أن اقتحام 
عضو الكنيست »اإلس���رائيلي« المتطرف إيتمار بن 

غفير« للمس���جد االقصى المب���ارك، أمس الخميس 
يشكل اس���تهتارًا بمشاعر المسلمين 
م���دى  ويعك���س  والفلس���طينيين، 

اقتحام »ابن غفير« لألقصى غطرسة 
احتاللية تغذيها دول التطبيع

الضفة الغربية/ االستقالل:
الخميس،  استش���هد 3 مواطني���ن، صب���اح 
برص���اص جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« في 
الضف���ة الغربية المحتل���ة، وأصيب عدد آخر، 

ف���ي حادثين منفصلي���ن بمدينت���ي جنين 
وبيت لحم. ففي مخيم جنين ش���مالي الضفة 
الغربية، استش���هد مواطنان خالل مواجهات 
واش���تباكات مس���لحة مع قوات االحتالل بعد 

اقتحامها المخيم، فيم���ا قالت مصادر عبرية 
إن جندًيا أصيب خالل االش���تباكات. وأفادت 

وزارة الصحة بوصول الشهيدين 
س���ند أبو عطية )17 عاًما( ويزيد 

إصابات بمواجهات مع االحتالل في طولكرم
3 شهداء و15 مصابًا وإصابة جندي ومستوطن بجنين وبيت لحم

)apaimages (      ت�سييع جثماين �ل�سهيدين يزيد �ل�سعدي و�سند �أبو عطية يف خميم جنني، �أم�س

غزة/ االستقالل:
دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
د. يوس���ف الحس���اينة، إلعالء قيم التكاف���ل والتضامن 

د. الحساينة يدعو إلعالء قيم التكافل 
والتضامن االجتماعي مع اقتراب شهر رمضان

الدوحة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
» حماس » إس���ماعيل هنية مس���اء الخميس، أن األسرى 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم عبرية، بأن جيش العدو »اإلسرائيلي« 
أطلق اسم »كاس���ر األمواج« على العملية األمنية، التي 

هنية: األسرى والمسرى عنوان 
صراع مفتوح مع االحتالل

االحتالل يطلق »كاسر األمواج« 
لمواجهة عمليات المقاومة

كتائب األقصى: المقاومة بجنين 
موحدة تحت اسم »الركن الشديد«

جنين/ االستقالل:
أعلنت كتائب شهداء األقصى الخميس، النفير العام في 
صفوف مقاتليها في مخيم جنين ش���مال الضفة الغربية 

»الجهاد«: االحتالل يحاول تعويض فشله 
أمام العمليات التي تضرب عمق الكيان

غزة/ االستقالل:
أك���دت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين الخمي���س، أن جرائم 

واعتداءات االحتالل المس���تمرة بحق شعبنا المرابط، والتي 
كان آخرها فج���ر أمس في جنين، تؤك���د محاولة االحتالل 
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غزة/ االستقالل:
أك���دت حرك���ة الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين 
الخميس، أن جرائم واعتداءات االحتالل المس���تمرة 
بحق شعبنا المرابط، والتي كان آخرها فجر أمس في 
جنين، تؤكد محاولة االحتالل تعويض عجزه وفشله 
في إيقاف العمليات الفدائية التي تضرب عمقه في 

الداخل المحتل.
جاء ذلك في بيان للحركة نعت فيه ش���هداء شعبنا 

األطهار في جنين والخليل.
وقالت الحركة في بيان لها وصل »االستقالل« نسخة 
عنه،  تنعى حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
إلى جماهير ش���عبنا وأمتنا ثلة من الشهداء األبرار، 
الش���هيد البطل وأحد مجاه���دي الحركة في مخيم 
جنين: س���ند محم���د خليل أب���و عطي���ة )17 عامًا(، 
والش���هيد البطل يزيد نضال سعد الدين السعدي 
)27 عام���ًا( من مدينة جنين اللذي���ن قضيا نحبهما 
شهداء برصاص قوات االحتالل، التي اقتحمت مخيم 
جنين فجر الي���وم )أمس(، والش���هيد البطل نضال 
جمع���ة عبد الله جعافرة )30 عام���ًا( من بلدة ترقوميا 
في الخليل الذي نفذ عملية طعن جنوب مدينة بيت 
لح���م المحتلة، والتي أدت إلصابة عدد من الغاصبين 

الصهاينة«.
وأضاف���ت:« إنن���ا في حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 

فلس���طين، ونحن نودع شهداء ش���عبنا األطهار في 
جنين والخليل، نجدد البيعة والقسم ونجدد تمسكنا 
بنهج المقاومة والجهاد في س���بيل الله حتى تحرير 

أرضنا ومقدساتنا ودحر االحتالل«.
وتابع���ت الحركة في بيانه���ا :«إن جرائم واعتداءات 
االحتالل المس���تمرة بحق شعبنا المرابط، والتي كان 
آخرها فجر اليوم )أم���س( في مخيم جنين، تؤكد أن 
االحتالل يحاول تعويض فش���له في إيقاف سلسلة 

العملي���ات البطولي���ة التي تضرب عم���ق العدو في 
أراضينا المحتلة«.

وأردفت حركة الجه���اد :« إننا ونحن ننعى بكل فخر 
واعتزاز الش���هداء، نتوجه بأحر التعازي والمواس���اة، 
لعوائل وذوي الشهداء األبطال ولشعبنا الفلسطيني، 
وندعو بالش���فاء العاجل للجرحى األبطال، ونقول إن 
دماء الش���هداء س���تبقى نورًا تضيء طريق الجهاد 

والمقاومة حتى تحرير كامل أرضنا فلسطين«.

نعت شهداء جنين والخليل وأكدت تمسكها بنهج المقاومة
»الجهاد«: االحتالل يحاول تعويض فشله أمام العمليات التي تضرب عمق الكيان

الخليل- رام الله/ االستقالل:
أصيب مستوطن بجروح وتضررت مركبات، إثر عمليتي رشق بالحجارة نفذها شبان 

فلسطينيون قرب مدينتي الخليل ورام الله، مساء الخميس. 
وكمن الش���بان الثائرون لمركبات المس���توطنين المارة على ش���ارع 60 بالقرب من 
مس���توطنة »كرمي تس���ور« المقامة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر ش���مالي 
الخليل، ما نجم عن ذلك إصابة مستوطن، إثر اصطدام سيارته بحافلة في المكان. 

كما تضررت مركبات مس���توطنين جراء رش���قها بالحجارة من شبان فلسطينيين 
قرب محطة وقود على »ش���ارع 443« غرب رام الله، وهو شارع رئيسي يربط القدس 

ومستوطنات الضفة الغربية. 
وتش���هد أنحاء فلس���طين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطالق الرصاص 
ا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد  ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، رّدً

والهدم والمالحقة للفلسطينيين. 
ولقي 5 مس���توطنين مصرعهم مس���اء الثالثاء، في عملية إطالق نار في منطقة ما 
يسمى )تل أبيب(، في الداخل الفلسطيني المحتل، نفذها الشهيد ضياء حمارشة 

من بلدة يعبد بجنين. 
وقتل مستوطنان مساء األحد الماضي، في عملية إطالق نار بمدينة الخضيرة، شمال 

فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم. 
وفي 22 مارس، ُقتل أربعة مس���توطنين وأصي���ب آخرون في عملية طعن ودهس 
بمدينة بئر السبع نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، من سكان بلدة “حورة” بالنقب.

إصابة مستوطن وتضّرر 
مركبات إثر رشقها بالحجارة 

قرب الخليل ورام الله

طهران/ االستقالل:
أكد عض���و المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، د.ناصر أبو شريف، على حق 
شعبنا المش���روع في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم 

في وجه الهمجية الصهيونية. 
وأض���اف د.أبو ش���ريف، أن االحتالل مس���تمر في 
جرائمه وعدوانه الممنهج ضد أبناء ش���عبنا في كل 

أماكن وجوده، مشيرًا إلى الواجب المقدس بالغالي 
والنفيس للدفاع عن قضيتنا التي لن نتخلى عنها.

واس���تنكر مواق���ف العال���م الدجال ال���ذي وصفه 
ب�«األع���ور«، حيث ي���رى العملي���ات البطولية التي 
يعتبرها »إرهابية«، فيما يعمي عينيه عن االحتالل 
ضد أبناء ش���عبنا منذ عقود طويل���ة، مدينًا مواقف 
بع���ض ال���دول العربية واإلس���المية الت���ي أدانت 

العمليات البطولية وصمتت عن جرائم االحتالل. 
وأش���اد د. أبو ش���ريف، بصمود أهلنا ف���ي الضفة 
والقدس وجنين، وإشعال نار المواجهة واالنتفاضة 
في وج���ه المحتل، ومباركًا دور أبن���اء حركة الجهاد 
اإلسالمي الذين يش���كلون طليعة معركة المقاومة 
والتحرير، والس���ّباقين في المنعطف���ات التاريخية 

لشعبنا.

أبناء »الجهاد« طليعة معركة التحرير
د. أبو شريف: لن نتخلى عن واجب المقاومة رغم جرائم االحتالل 

رام الله/ االستقالل:
دخلت مقاطعة األسرى اإلداريين في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، الخميس، شهرها الرابع، للمطالبة بإنهاء 

سياسة االعتقال اإلداري.
وقال مكتب إعالم األسرى في تصريح صحفي وصل 
»االستقالل«: إن »األسرى اإلداريين يواصلون مقاطعة 

محاكم االحتالل لليوم ال�90 على التوالي تحت شعار 
قرارنا حرية«. ويقبع المعتقلون اإلداريون في سجون 
)مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون(، فيما يقبع أكبر 

عدد منهم في سجني »النقب، وعوفر«.
وكان اإلداريون أعلنوا مطلع يناير الماضي، المقاطعة 
الش���املة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة 

باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
وتواصل س���لطات االحتالل إص���دار المزيد من أوامر 
االعتق���ال اإلدارّي، فقد بلغ ع���دد األوامر الصادرة منذ 
بداي���ة العام الجارّي حّتى نهاية ش���باط )203(، وفق 
نادي األسير. ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل 
نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفاًل.

مقاطعة األسرى اإلداريين لمحاكم االحتالل تدخل شهرها الرابع

جنين/ االستقالل:
أعلنت كتائب ش���هداء األقص���ى الخميس، النفير 
العام في صفوف مقاتليها في مخيم جنين شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الكتائب في بيان لها بعد محاولة االحتالل 
اقتحام المخيم واندالع اش���تباكات عنيفة معه، أن 
المقاومة في جنين موحدة تحت اسم الركن الشديد.

وش���ددت على أن المقاومة على جهوزية تامة ألي 

محاولة اقتحام المخيم.
وأضافت كتائب ش���هداء األقص���ى »اقتحام قلعة 
المقاومة )مخيم جنين( لن يمر مرور الكرام، وصنعنا 

درعا يليق بنا وبتضحيات شعبنا«.
وش���يعت جماهي���ر حاش���دة في جني���ن جثماني 
الشهيدين يزيد نضال س���عد الدين السعدي 27 
عاًما والش���هيد سند محمد خليل أبو عطية 17 عاما 
اللذين استش���هدا متأثري���ن بجراحهما من ببن 9 

إصابات وصلت المستشفى والزال 3 منها في حالة 
خطرة خ���الل اقتحام قوات االحت���الل مخيم جنين 

صباح أمس.
وانطلقت جنازة الشهيدين من مستشفى الشهيد 

خليل سليمان الحكومي باتجاه مركز مدينة جنين.
ورددت هتافات خالل التش���ييع المطالبة باالنتقام 
لدماء الش���هداء، ومن���ددة بالمج���زرة التي ارتكبها 

االحتالل في جنين.

»صنعنا درعًا يليق بنا وبتضحيات شعبنا«
كتائب األقصى: المقاومة بجنين موحدة تحت اسم »الركن الشديد«

جنين/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي المحرر أسامة الحروب، إن االحتالل يحاول 
االنتقام من مخيم جنين ردًا على العملية البطولية المزلزلة التي نفذها الش���هيد 

ضياء حمارشة في قلب الكيان الصهيوني الغاصب.
وأكد الحروب في كلمة له خالل تشييع الشهيدين يزيد نضال السعدي )27 عامًا( 
وسند محمد أبو عطية )17 عامًا( اللذين ارتقيا خالل اشتباكات مسلحة مع االحتالل 
فجر أمس في جنين، أن االحتالل يهدف من خالل اقتحامه لمخيم جنين، استعادة 
قوة ردعه التي افتقدها مؤخرًا بفعل العمليات االستشهادية، وليبعث برسالة إلى 
جبهته الداخلية أنه ال يزال قادرًا على التحكم بزمام األمور، ولكي يعتقل مقاومين 

لهم عالقة بالعمليات البطولية.
واعتب���ر الحروب، أن جنين بمقاومتها وأهلها جاهزة للدفاع والتصدي لهذا العدو 
الغاصب، واصفًا جنين بأنها »عاصمة للمقاومة والثأر من االحتالل، وستبقى عصية 
على االنكسار«. وشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا أمس جثماني الشهيدين 
السعدي وأبو عطية، اللذين ارتقيا خالل اقتحام قوات االحتالل لمخيم جنين أمس، 

فيما أصيب 14 آخرين.

قيادي بـ »الجهاد«: جنين 
عصية على االنكسار وستبقى 

عاصمة المقاومة والثأر

الداخل المحتل/ االستقالل:
ذكر موقع واي نت العبري، الخميس، أن جهاز »الشاباك« )المخابرات( برفقة قوات 

شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اعتقل 43 فلسطينًيا من سكان الداخل المحتل. 
وأش���ار إلى أن 36 من المعتقلين هم من س���كان المنطقة الشمالية لفلسطين 
المحتل���ة. وتأتي هذه االعتقاالت في أعقاب سلس���لة العمليات الفدائية التي 
وقعت مؤخرًا في النقب المحتل، ومدينة الخضيرة، وتل أبيب، والتي أسفرت عن 

مقتل 11 »إسرائيليا« وإصابة آخرين، واستشهاد منفذيها الثالثة.

موقع عبري: اعتقال 43 
فلسطينيًا من الداخل المحتل
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دمشق/ االستقالل:
أعلن األمين العام لحركة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين زياد 
النّخال����ة، الخميس، االس����تنفار 
العام لس����رايا الق����دس -الجناح 
أماكن  في  للحركة-  العس����كري 

تواجدهم كاّفة. 
ف����ي تصري����ح  النخال����ة  وع����زا 
ُمقتضٍب، قراره إلى أنه جاء على 
ضوء اقتحام مخي����م جنين من 

ِقبل جيش قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، صباح  الخميس.
وأسفر اقتحام قوات االحتالل لمخيم جنين شمال الضفة المحتلة عن 
ارتقاء شهيدين وإصابة 15 مواطًنا بينهم 14 إصابة بالرصاص الحي، 

وإصابة باالختناق بالغاز الُمسيل للدموع. 
وفي وقت الحق، أعلن الناطق العس����كري باس����م سرايا القدس الجناح 
العسكري للجهاد اإلسالمي في فلسطين »أبو حمزة« عن رفع الجهوزية 
الكاملة في صفوف مقاتلي السرايا بكاّفة التشكيالت العسكرية. جاء 

ذلك، عقَب قرار األمين العام النخالة باالستنفار العام.

»النخالة« ُيعلن االستنفار العام 
لـ »سرايا القدس« بعد اقتحام جنين

وفجًرا، اقتحمت عش���رات اآلليات العس���كرية المخيم بش���كل 
مفاجئ، اعتلى قناصة االحتالل أسطح المنازل، وطالبت األهالي 
عبر مكّب���رات الصوت النزول إلى الش���ارع وت���رك منازلهم بعد 
محاصرتها، فيما دارت اش���تباكات مسّلحة بين مقاومين وقوات 

االحتالل وسط تصاعد أعمدة الدخان.
وخ���الل عملي���ة االقتحام، أعدمت ق���وات االحتالل ش���اَبين من 
المخيم، هما سند أبو عطية )17 عاًما( ويزيد السعدي )23 عاًما(، 
وأصاب���ت 14 آخرين بالرصاص الحّي، وصف���ت المصادر الطبّية 

الفلسطينية ثالثة منها بالخطيرة.  
ووصفت وس���ائل إعالم عبرية العملية التي اس���تهدفت جنين 
ب�«الحملة العس���كرية األوسع منذ س���نوات العتقال مطلوبين«، 

مشيرًة إلى أن »المئات من الجنود والقوات شاركوا فيها«. 
وقال���ت صحيفة »يديعوت احرونوت«، إن »الحملة هي األوس���ع 
خالل الس���نوات األخيرة وضمت مئات الجن���ود من لواء جوالني، 
واس���تهدفت محاصرة مباٍن لمشتبه بهم بمساعدة منفذ عملية 
»بني براك« الشهيد ضياء حمارشة، وآخِرين مشتبه بهم بتنفيذ 

عمليات إطالق نار«.
وذكرت الصحيفة أن »اش���تباكات عنيفة دارت في مخيم جنين؛ 
ما أدى إلصابة أحد عناصر وحدة دوفدوفان )المستعربين( بجراح 
نق���ل على إثرها للعالج في المستش���فى، عق���ب تعرض قوات 
الجيش لنيران بعضها من مسافة ال تتعدى األمتار المعدودة«.

وبعد ساعات من جريمة االحتالل في جنين، استشهد شاب بعد 
تنفيذه عملية طعن قرب مس���توطنة »غوش عتصيون« جنوبي 

مدينة بيت لحم، بعد إصابته مستوطًنا بجراح.
وذكر موق���ع »والال« العبري، أن عملية الطعن وقعت قرب مفترق 

»ألعازار«، وأصيب خاللها مستوطن )28 عاًما( بجراح خطيرة.
وأعلن���ت وزارة الصح���ة ع���ن إبالغها عب���ر »االرتب���اط المدني« 
استش���هاد الش���اب نضال جمعة جعاف���رة )٣٠ عاًما( برصاص 

االحتالل جنوبي بيت لحم.
خماوف »اإ�سرائيلية«

وتحس���ًبا من ارتفاع معدل العمليات الفدائية، ال سّيما مع حلول 
شهر رمضان المبارك، فقد أعلن جيش االحتالل عن استعداداته 
العسكرية لمواجهة التصعيد الميداني، في عملية أطلق عليها 

عملية »كاسر األمواج«. 
وقال���ت القناة )13( العبرية، »إن إطالق هذا االس���م جاء لكس���ر 

العمليات الفلسطينية الحالية والمحتملة«، على حّد تعبيرها. 
ويعك���س إعالن االحتالل عن هذه العملي���ة نّيته التصعيد من 

إجرامه وعدوانه على الشعب الفلسطيني في كل جغرافيا مدن 
فلس���طين التاريخية، وف���ي مقدمتها الضف���ة المحتلة ومخيم 
جنين وما يتعرض له من اس���تهداف ممنه���ج؛ ما يفتح الباب 
أيًض���ا أمام احتمالية انزالق األوض���اع الميدانية إلى »المواجهة 

الشاملة«، وفق مراقبين. 
وعل���ى ضوء اقتح���ام االحتالل مخي���م جنين وارتقاء ش���هداء؛ 
أعل���ن القائد المجاهد زياد النّخال���ة األمين العام لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين صباح الخميس االس���تنفار العام في 
صف���وف مقاتلي »س���رايا القدس« في كاف���ة أماكن تواجدهم. 
وعلى إثر ذلك، أعلن الناطق العس���كري باس���م »سرايا القدس« 
أبو حمزة، رف���ع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلي الس���رايا 

بالتشكيالت العسكرية كاّفة.
حماولة االنتقام

وف���ي هذا الص���دد، ق���ال القيادي بحرك���ة الجهاد اإلس���المي 
والمتحدث بلس���انها ع���ن الضفة المحتلة طارق ع���ز الدين، إن 
مدينة جنين ومخيمها وش���عبنا الباس���ل يخوض���ون مواجهة 
جدي���دة، وهم يثبتون أنهم جاهزون لتقديم كل ما يملكون من 

أجل حقهم المقدس. 
وأض���اف عز الدين في تصريح صحفي له الخميس، أن االحتالل 
فش���ل في تحقيق هدفه من عملية اقتحامه لمخيم جنين، وهو 

»ع���دم تمكنه من اعتق���ال بعض مجاهدي كتيب���ة جنين التي 
واجهت اقتحام المخيم«.

وأّكد أن »المقاومة الفلس���طينية موّحدة وجاهزة للدفاع عن أبناء 
شعبنا ومقدساتنا، ولن تسمح لالحتالل باالستفراد بشعبنا في 

الضفة والقدس والداخل المحتل«.
وتابع أن »تصري���ح األمين العام القائد المجاه���د زياد النّخالة؛ 
يؤك���د أن المقاومة وفي مقدمتها حركة الجهاد اإلس���المي لن 

تقف مكتوفة األيدي أمام جرائم االحتالل«.  
وحّذر االحتالل من عواق���ب عدم أخذه تصريحات القائد النخالة 
عل���ى محمل الجّد، مضيًفا: »عل���ى االحتالل أن يعلم بأنها جدية 
وحقيقية وهي قريبة ح���ال لم يتوقف عن جرائمه، وهو يحاول 

االستفراد بمناطق معينة، وال يريد لسيف القدس أن تتكرر«.
وجّدد التأكيد على اس���تمرار معرك���ة المواجهة ضد االحتالل، 
مش���يًرا إلى أن ذكرى »ملحمة جنين )مطلع إبريل الجاري( »تؤكد 

عن حّقنا في المقاومة والدفاع عن شعبنا«.
ودعا القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي، شعبنا الفلسطيني في 
الضفة الفلس���طينية المحتلة إلى تصعيد المواجهة والمقاومة 
ضد االحتالل، للتأكيد على أن الدم الفلس���طيني ليس رخيًصا، 
وللتأكي���د على عدم الرض���وخ لالحتالل وإجراءاته وسياس���اته 

العدوانية.   

بيئة للت�سعيد
م���ن جهته، الكاتب والمحلل السياس���ي خلي���ل القّصاص، رأى 
أن اعت���داءات وإج���راءات ق���وات االحتالل ضد ش���عبنا في كل 
األرض الفلس���طينية المحتلة توّفر بيئ���ة للتصعيد، »ويبدو أن 
األمور الميدانية ذاهبة للمزي���د من التصعيد، كما أن العمليات 
الفدائية التي شهدها األسبوع األخير في النقب والخضيرة وتل 

أبيب لن تكون األخيرة«.
وقال القّصاص في مقابلة مع صحيفة »االس���تقالل« الخميس، 
»إن س���ماح ش���رطة االحتالل صباًحا لعضو الكنيس���ت اليميني 
المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام وتدنيس س���احات المسجد 
األقصى، وما س���بقه من اقتحامات وأحداث يص���ّب الزيت على 
الن���ار ويؤّجج األوضاع«. وبالتركيز عل���ى ما قد يتعرض له مخيم 
جنين من عملية عس���كرية بع���د اقتحام ق���وات االحتالل فجر 
أمس، وفي أعقاب انطالق منفذ عملية »بني براك« من بلدة يعبد 
بجنين، بّين أن ذلك يدفع للتوقع بش���ّن عملية عس���كرية أوسع 
الستهداف المخيم للوصول للمقاومين والمطاردين المطلوبين.

وهنا، أش���ار إلى أهمية تصريح األمين العام للجهاد اإلسالمي، 
بإعالن االستنفار العام في صفوف مقاتلي »سرايا القدس« في 
كاف���ة أماكن تواجدهم، على ضوء اقتحام االحتالل مخيم جنين 
وارتقاء ش���هداء، مضيًفا أن »تصريح القائد النّخالة إشارة بالغة 
األهمية بأن جنين كغزة، وينبغي على العدّو أن يفهم الرس���الة 

جّيًدا بأن المقاومة في غزة لن تترك جنين وحدها«. 
وتابع أن االحتالل إذا ما لجأ لشّن عملية عسكرية واسعة النطاق 
بجنين؛ »فإنه سيفاجأ بمقاومة غير متوقعة، لجهة إجهاض أّي 
مخّططات له، رغم محدودية األدوات بأيدي المقاومين هناك«. 

ونّب���ه الكاتب والمحلل السياس���ي إلى فش���ل االحتالل بتحييد 
جبهة غزة، عن مجريات األحداث التي تشهدها القدس والضفة 
المحتلتي���ن، والداخل المحتل من���ذ 1948، وهذه من أبرز نتائج 

معركة سيف القدس األخير بمايو/ أّيار الماضي. 
ومس���اء الثالثاء الماضي، ُقتل 5 مس���توطنين صهاينة بينهم 
»ش���رطي«، في عملية إطالق نار بحي »بني براك« في »تل أبيب«، 
قب���ل استش���هاد منفذها ضياء حمارش���ة )27 عاًم���ا(، من بلدة 
»يعبد« بجنين، ش���مالي الضفة المحتلة؛ في عملية هي الثالثة 
خالل حوالي أس���بوع، بع���د عمليتّي طعن وإطالق ن���ار في »بئر 
السبع« و«الخضيرة«، أّدتا لمقتل 6 مستوطنين، ونّفذهما محمد 
أب���و القيعان من »النقب«، وأيمن وخال���د اغبارية من »أم الفحم«، 

على التوالي.

ردًا على تسارع جرائم االحتالل
عمليات بالداخل واشتباكات ضارية بالضفة.. هل اقترب االنفجار الشامل؟

ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم االأغا: 
تت�س��ارع وت��رة اإج��رام االحت��ال »االإ�سرائيل��ي« وقطع��ان 
م�ستوطنيه املتطرفني بال�سفة الفل�سطينية املحتلة، يف وقٍت 
تت�سع فيه رقعة العمليات الفدائية الفردية؛ لت�سرب مناطق 

يف عمق جغرافيا فل�سطني املحتلة منذ 1948. حالة ال�سدمة 
والتخب��ط الت��ي خّيم��ت على االحت��ال يف اأعق��اب العمليات 
البطولية التي نفذها ثّوار فل�سطينيون خال االأيام االأخرة؛ 
دفعته ال�ستباحة الدم الفل�سطيني ب�سكل اأكرب، و�سّن عمليات 

االقتح��ام للم��دن واملخيم��ات، وماحقة واعتق��ال املقاومني، 
��ا يف خمي��م جن��ني، الت��ي حاول��ت ق��وات االحت��ال  خ�سو�سً
وم�ستعربوه اقتحامه فجر و�سباح اأم�س اخلمي�س؛ يف حماولة 

يائ�سة العتقال مقاومني، اإاّل اأنها تعر�ست لنران كثيفة.

غزة/ االستقالل:
أك���د عض���و المكتب السياس���ي ف���ي حرك���ة »الجهاد 
اإلسالمي«، خالد البطش، أّن العمليات الفدائية األخيرة 
»ج���اءت رّدًا على التغّول الصهيون���ي األخير، ومحاوالت 
مصادرة األراض���ي، والتطهير العرقي، وفي ظل التطبيع 

العلني مع »إسرائيل«.
وأوض���ح البطش، في ح���وار خاص مع الميادين، مس���اء 
الخمي���س، أّن »العمليات كانت نتيجة براعة المقاومين، 
وليس���ت إخفاق���ًا أمنيًا إس���رائيليًا فقط«، مش���يرًا إلى 
»التقدم واإلتقان في أداء المقاومة، وتصميم الش���عب 

الفلسطيني على الرّد على العدوان«. 
وأك���د أّن »حل���ف المقاومة الي���وم يزداد ق���وة وثقة، وال 
ينقصه المال وال الرجال وال العتاد. وبالتالي، عندما تحين 

لحظة القرار، ستظهر كل التفاصيل أمام الرأي العام«. 
وتوّج���ه البط���ش إلى االحت���الل قائاًل: »عل���ى العدو أن 
يفه���م أّن المقاومة جاهزة، وتس���تطيع خوض معركة 
واثنتين وثالث���ًا، إذا تطّلب األمر، من أج���ل حماية أهلنا 

في فلسطين«.

وأضاف: »أهلنا في )أراضي( ال�48 )المحتلة( أثبتوا أنهم 
الضمان األهم الس���تعادة فلس���طين، وهناك عودة إلى 

أصل الصراع من الكل الوطني الفلسطيني«.
وتابع البطش مؤك���دًا أن »المعركة مع المحتل مفتوحة، 
وال خيار أمامنا س���وى المقاومة، ألّن كل الخيارات األخرى 

أثبتت فشلها«.
وأكد أّن »االحتالل لم يعد في إمكانه التفّرد بس���احة من 
الس���احات، س���واء كانت الضفة أو الداخل المحتل، ومن 

غير المقبول وطنيًا أن نقبل ذلك«. 
وقال: »نحن أبناء شعب واحد، لدينا قضية واحدة ومحتل 
واحد، فهل سيفكر المحتل في اقتحام جنين، وتسكت 
المقاومة في الضفة وغزة؟«، مضيفًا: »هذا كالم انتهى، 

ولن نقبل أن ينفرد بجنين«.
ولفت البطش إل���ى أّن »الخطر الحقيقي ليس من إيران، 
الت���ي لم َتْجَتح أيَّ بلد عربي منذ الث���ورة اإليرانية، وإّنما 
الخطر من »إس���رائيل«، التي ابتلعت األقصى و)كنيسة( 

القيامة، وحائط البراق، واحتلت فلسطين«.
وتن���اول عضو المكتب السياس���ي في حرك���ة »الجهاد 

اإلس���المي« اللقاء الذي جم���ع األمين الع���ام لحزب الله 
الس���يد حس���ن نصر الله واألمين العام لحركة »الجهاد 
اإلس���المي« زياد النخالة، موضحًا أن���ه جاء ليؤكد »وحدة 
المقاومة والجبهات، وأّن التنس���يق مس���تمر، وأن حلف 
المقاومة يتعّزز، كما أنه جاء رّدًا على مؤتمر النقب«، الذي 

وصفه بأنه »قمة الشر والعار«.
وبحث النخالة مع الس���يد نصر الله في آخر  األوضاع في 
الساحة الفلسطينية، وتطور العمليات الجهادية  داخل 
األراضي المحتلة ع���ام 48، باإلضافة إلى العمليات التي 

حدثت  في األيام األخيرة.
وأج���رى الطرفان تقييمًا عامًا لألوضاع  في المنطقة، على 
ضوء المس���تجدات اإلقليمي���ة والدولية،  وانعكاس���ها، 

وخصوصًا على القضية الفلسطينية.  
وخالل اللق���اء، رأى عضو المكتب السياس���ي في حركة 
»الجهاد اإلس���المي« أّن دول ال�َمحاف���ظ المالية تتحرك 
وف���ق اإلمالءات األميركية لدع���م تحالف رئيس حكومة 
االحتالل نفتالي بينيت م���ع وزير خارجيته، يائير البيد، 

من أجل االنقضاض على المشروع الفلسطيني.

حلف المقاومة اليوم يزداد قوة وثقة
البطش: المعركة مع االحتالل مفتوحة ومقاومتنا جاهزة
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / عب���د المحس���ن حامد عبد 
المحسن يونس عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 
)900771924( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
قال���ت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية )حماس(، 
الخمي���س، إن الرّد على جريم���ة »جنين« النكراء 
يك���ون بتصعي���د المقاوم���ة والمواجه���ات مع 
االحتالل »اإلس���رائيلي« ومس���توطنيه، مشددة 
على أن جرائم االحتالل المتواصلة »تنذر بانفجار 

شامل«.
وش���ددت »حماس«، في بيان وصل »االستقالل« 
نسخة عنه، على أن هذا »االنفجار سيكون أقوى 
بأًسا وأشّد إيالًما، وسينخرط فيه أبناء شعبنا في 

كّل ربوع أرضنا المحتلة«.

كت قاطرة  وأضاف���ت »هذا وعد األحرار، وق���د تحرَّ
التحرير بس���واعد الثّوار األبط���ال، ولن تعود إلى 

الوراء«.
وزّفت حركة »حماس« ش���هداء ش���عبنا األبطال، 
الذين ارتقوا صباح أمس في مخيم جنين بالضفة 
الغربي���ة، كما باركت الحرك���ة عملية الطعن في 
بيت لحم التي استش���هد منفذها، واستبسال 

المقاومين في التصّدي لقوات االحتالل.
وتابعت »وليعلم هذا العدو المتغطرس أّن دماء 
 حماس على عهد 

َّ
أبناء شعبنا ليست رخيصة، وأن

الش���هداء، س���تواصل طريق المقاومة، ومقارعة 

االحتالل، وحماية أبنائه مهما َغلت التضحيات«.
نا ونحن نس���تقبل ش���هر رمضان  وختم���ت »إنَّ
المبارك، ش���هر الجهاد والشهادة، واالنتصارات 
المؤزرة، نش���ّد على أي���ادي أبطالنا المنتفضين 
في كّل الم���دن والمخيمات، وف���ي القلب منها 
القدس، مؤكدة على استمرار التصّدي لالحتالل 
ومستوطنيه بكّل الوسائل المتاحة حتى التحرير 

والعودة.
واستشهد 3 مواطنين، صباح الخميس، برصاص 
جيش االحتالل في الضفة، وأصيب عدد آخر، في 

حدثين منفصلين بمدينتي جنين وبيت لحم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وصف���ت مصادر عس���كرية »إس���رائيلية« العملية 
العس���كرية في جنين الليلة قبل الماضية وصباح 
أمس ب�«المتطرفة« من حيث عدد الجنود المشاركين 
فيها، وكذلك االش���تباكات العنيفة التي دارت في 

المكان مع عشرات المسلحين.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن اشتباكات 
عنيفة ش���هدها محيط مخيم جني���ن فجر وصباح 
الخمي���س، حيث تعرض���ت قوات الجي���ش لنيران 
بعضها من مسافة ال تتعدى األمتار المعدودة، بينما 
ردت القوة بإطالق النار فاستش���هد فلس���طينيان 

وأصيب آخرون بينما تم اعتقال العشرات.
وقالت الصحيفة إن »أحد جنود وحدة المستعربين 
أصيب بطلق ناري، حيث عمل الجندي كقناص في 
القوة ونزل من س���طح أحد المنازل ألخذ سالح ناري 
كان يحمل���ه أحد الش���هداء إال أنه تع���رض لنيران 
كثيفة خ���الل ذلك فأصيب بطلق ن���اري في كتفه 

ونقل للمستشفى لتلقي العالج«.

كم���ا عثر خ���الل العملية عل���ى أجزاء أس���لحة يتم 
تركيبها لتصبح بنادق تش���به بن���ادق ام 16 وهي 
مش���ابهة لتلك التي اس���تخدمها الشهيد ضياء 
حمارش���ة في عمليته في بني براك قبل ثالثة أيام 

حيث قتل 5 مستوطنين وأصاب عددًا آخر بجراح.
وذكرت الصحيفة أن حملة االعتقاالت ليلة األربعاء/ 
الخميس شملت الكثير من مناطق الضفة، طالت 31 

مطلوًبا.

قواته تعرضت لنيران من مسافة أمتار معدودة
االحتالل يصف االشتباكات األخيرة في جنين بـ »الضارية«

سيكون »أقوى بأًسا وأشد إيالًما«
»حماس«: جرائم االحتالل تنذر بانفجار شامل

غزة/ االستقالل:
أطلقت زوارق االحتالل اإلس���رائيلي، الخميس، نيرانها تجاه مراكب الصيادين 

شمال وجنوب قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا، ب���أن زوارق االحتالل المتمركزة في عرض بحر محافظة ش���مال 
القط���اع وفي بحري خان يونس ورفح جن���وب القطاع الحقت مراكب الصيادين 
وسط إطالق نار تجاههم. وقال إن تلك الزوارق فتحت أيضا خراطيم المياه تجاه 

مراكب الصيادين واجبرتها على االنسحاب من البحر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عضو الكنيس���ت اإلس���رائيلي إيتمار ابن غفير صباح الخميس، المسجد 
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
وأفاد أحد العاملين في المسجد األقصى بأن المتطرف »ابن غفير« اقتحم المسجد 
األقصى في س���اعة مبكرة من صباح أمس، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل، 

وتجول بشكل استفزازي في داخله سريًعا ومن ثم خرج من باب السلسلة.
وأوضح أن أعداًدا كبيرة من شرطة االحتالل تواجدت باألقصى لحظة اقتحام »ابن 

غفير«، الذي قام بتصوير بعض المناطق في المسجد بهاتفه المحمول.
وأشار إلى أن قوات االحتالل ش���ددت من إجراءاتها األمنية على أبواب األقصى، 
واحتجزت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص وهويته ومنعته من التحرك في 

األقصى حتى خروج »بن غفير« من المسجد.
وذكر أن القوات اعتقلت سيدة من باب األسباط، وشاب آخر من باحات األقصى.

وكان قائد شرطة االحتالل في القدس قرر مساء األربعاء، السماح للمتطرف »بن 
غفير« باقتحام المسجد األقصى صباح الخميس.

وفي ذات الس���ياق، اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفي���ن، صباح أمس، 
المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

»اإلسرائيلي« .
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة بأن 197 مستوطًنا اقتحموا 
ساحات المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية على مجموعات، ونظموا جوالت 

استفزازية في باحاته، باإلضافة القتحام 5 عناصر من مخابرات االحتالل.
وذك���رت أن المس���توطنين أدوا خالل االقتحام، طقوًس���ا تلمودية في المنطقة 
الش���رقية من األقصى، ما أثار اس���تفزاز الحراس والمصلين. وش���ددت ش���رطة 
االحتالل قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني 

المحتل لألقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وعشية شهر رمضان المبارك، أصدرت شرطة االحتالل قرارات إبعاد عن األقصى 

بحق عدد من المقدسيين، خشية من تفجر األوضاع في مدينة القدس.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا عدا الجمعة والس���بت، لسلس���لة اقتحامات 
وانته���اكات من المس���توطنين وعلى فترتي���ن صباحية ومس���ائية، في وقت 
يستهدف االحتالل فيه المقدسيين من خالل االعتقاالت والغرامات واإلبعاد عن 

المسجد األقصى، ألجل تركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.

وسط قيود مشددة
المتطرف »ابن غفير« وعشرات 
المستوطنين يقتحمون األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت وس����ائل إع����الم عبري����ة، 
الخميس، عن تراجع الشعور باألمن 
بشكل كبير لدى اإلسرائيليين، بعد 
تنفيذ ث����الث عمليات فدائية خالل 
أس����بوع، أدت إلى مقتل 11 شخصا 

منهم. 
جاء ذلك في اس����تطالع للرأي أجرته 
القن����اة »13« العبري����ة، التي طلبت 
من الجمهور إعطاء نس����بة الشعور 
باألم����ان من 1 إل����ى 10، حيث اختار 
أربعة،  النسبة  اإلسرائيليين  غالبية 
ما يعني أن مستوى الشعور باألمن 

متدٍن.
ويعتقد غالبية المستطلعة آراؤهم، 
أن حكوم����ة االحت����الل فش����لت في 
مواجهة العمليات بنسبة 68 بالمئة، 
وذلك مقابل 15 بالمئة فقط، أعربوا 

عن رضاهم بأداء حكومة بينيت.
وردًا على س����ؤال حول االمتناع عن 
الذه����اب إلى المجمع����ات التجارية 
أو الرك����وب في المواص����الت العامة 
األمني«،  »التده����ور  أعق����اب  ف����ي 
أجاب 60 بالمئ����ة أنهم لم يمتنعوا 

عن ذل����ك، مقاب����ل 37 بالمئة أجابوا 
بأنهم امتنعوا في أعقاب العمليات 

األخيرة. 
وحول الش����خصية األقدر على إدارة 
األزم����ة األمنية الحالي����ة؛ أعرب 40 
بالمئة ع����ن اعتقاده����م أن رئيس 

بنيامين  الس����ابق  االحتالل  حكومة 
نتنياه����و األقدر، مقاب����ل 12 بالمئة 
فقط، اعتق����دوا أن رئي����س الحالي 

»بينيت« جدير بذلك.
 ويأتي االستطالع في ظل الكشف 
عن مدى التوتر الذي يعيشه الشارع 
ش����رطة  تلقت  حيث  اإلس����رائيلي، 
االحت����الل 44 ألف اتص����ال هاتفي 
بعد تنفيذ عملية )تل أبيب( الثالثاء 
الماضي، وذل����ك مقابل ضعف تلك 
االتص����االت إثر عملية بئر الس����بع، 
جنوب فلس����طين المحتلة، بحسب 
صحيفة »)إسرائيل( هيوم« العبرية. 
»التوتر س����يد  إن  وقالت الصحيفة 
الموقف في أسبوع شهد تنفيذ عدد 
من العمليات األعنف منذ س����نوات، 
حيث تتركز غالبية االتصاالت على 

اإلبالغ عن أشخاص مشبوهين«.

عقب سلسلة العمليات األخيرة
استطالع للرأي: تراجع الشعور باألمن لدى اإلسرائيليين

سلفيت/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل االس���رائيلي، الخميس، بهدم وإزالة »بركسين« في بلدة 

بروقين، غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن س���لطات االحتالل س���لمت إخطاري���ن بهدم وإزالة 
بركسين لتربية المواشي في المنطقة الشمالية من البلدة، يعودان للمواطنين: 

محمد عامر، ومحمود بركات.

زوارق االحتالل تطلق النار 
تجاه الصيادين في بحر غزة

االحتالل يخطر بهدم »بركسين« 
في بروقين غرب سلفيت
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دولة فل�سطني   
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )278 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمود محمد أحمد األسطل من سكان خانيونس هوية رقم 802881847 

بصفته وكيال عن: صبحية محمد محمد األسطل
بموجب وكالة رقم: 387 / 2020 صادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 39 القسيمة 16 المدينة خانيونس

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

على سلطة األراضي. التاريخ: 2022/3/31م 

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة  لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )276 /2022(
يعل����ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: عبد 
الله كامل بدوي الصوالحة من س����كان جباليا هوية رقم 915834667 بصفته 
وكيال عن: عمار وعمر وبالل وصابر ونسرين وغاليه / أبناءه نايف محمود نبهان 

بموجب وكالة رقم: 2022 / 1646 صادرة عن شمال غزة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 971 القسيمة 5 المدينة النزلة
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ: 2022/3/31م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )277 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
خالد مصطفى فريح أبو مدين من س���كان غ���زة هوية رقم 914747787 

بصفته وكيال عن: نعمه مصطفى فريح أبو مدين
بموجب وكالة رقم: س���جل 20 صفح���ة 2018 / 2533 صادرة عن القاهرة 

ومصدقة من وزارة الخارجية تحت رقم 5196 / 2019
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 2313 القسيمة 1 المدينة أبو مدين
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2022/3/31م

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

ووس���ط حراس���ة مش���ددة من ش���رطة 
االحت���الل وقواته���ا الخاص���ة المدججة 
بالس���الح، اقتحم المتط���رف »ابن غفير« 
برفقة عشرات المستوطنين صباح أمس، 
المس���جد األقصى المبارك من جهة باب 
المغاربة، وسبق ذلك االقتحام، قرار قائد 
منطق���ة الق���دس في ش���رطة االحتالل، 
دورون تورجمان، يقضي بالسماح لعضو 
الكنيس���ت المتطرف »بن غفير«، اقتحام 

المسجد األقصى.
وأف���اد مقدس���يون، بأن المتط���رف »ابن 
غفير« اقتحم المسجد األقصى في ساعة 
مبكرة من صباح األمس، بحراسة مشددة 
من ش���رطة االحت���الل، وتجول بش���كل 
استفزازي في داخله سريًعا ومن ثم خرج 

من باب السلسلة.
وأوضح���وا أن أع���دادًا كبيرة من ش���رطة 
االحتالل تواجدت باألقصى لحظة اقتحام 
»ابن غفي���ر«، الذي ق���ام بتصوير بعض 

المناطق في المسجد بهاتفه المحمول.
وخالل اقتحامه، وجه »ابن غفير« رس���الة 
للمقاومة الفلس���طينية، معتبًرا االقتحام 
بمثابة تح���ٍد، كما هدد دائ���رة األوقاف 
اإلسالمية، وقال: »أنا ال أخضع وال أتراجع، 
وال يجب أن تخضع »إسرائيل« للمخربين 
الذين يريدون قتلن���ا جميًعا، فالخضوع 

يشجع اإلرهاب«. وفق قوله.
ودع���ا حكوم���ة االحتالل لوق���ف إظهار 
ضعفها أمام من وصفهم ب� »اإلرهابيين«، 
للمس���توطنين  الس���ماح  والعم���ل على 

باقتحام األقصى بشكل موسع.
وتزامًن���ا مع االقتحام���ات، اعتقلت قوات 
االحتالل سّيدة من باب األسباط، والشاب 

مصطف���ى محاميد من باحات المس���جد 
األقصى.

اإ�سعال لفتيل النفجار
الكاتب والمحلل السياس���ي المقدس���ي 
راسم عبيدات، أكد أن تصاعد اعتداءات 
قوات االحتالل »اإلس���رائيلية« وجماعات 
المس���توطنين المتطرفين، ستقود إلى 
انفجار شامل قد يمتد إلى كافة المناطق 

الفلسطينية.
ولفت إلى أن األحداث الجارية في مدينة 
الق���دس والضف���ة المحتل���ة والداخ���ل 
المحت���ل، تنذر بانفجار ق���ادم قد يكون 
أوس���ع وأش���مل من جولة سيف القدس 

التي ش���هدناها في ش���هر رمضان من 
العام الماضي.

وأش���ار إلى أن حكومة االحتالل اليمينية 
المتطرف���ة، تقول في العل���ن بأنها تريد 
التهدئ���ة ف���ي مدينة الق���دس وغيرها 
س���واء في الضف���ة المحتل���ة أو الداخل، 
ف���ي المقاب���ل تعط���ي ض���وءًا أخض���رًا 
التلمودية  والجماع���ات  للمس���توطنين 
والتوراتي���ة س���واء باالعت���داءات عل���ى 
الطرق،  وقطع  وممتلكاته���م  المواطنين 
أو بتنفيذ االقتحامات للمس���جد األقصى 

واستفزاز المصلين.
وأوض���ح عبي���دات، أن اس���تمرار ه���ذه 

الجماعات باقتحاماتها للمسجد األقصى 
خالل شهر رمضان، يشكل تحديًا صارخًا 
والمس���لمين واس���تهتارًا  الع���رب  لكل 
بمش���اعرهم الدينية ومقدس���اتهم، لما 
فيه���ا من انتهاك لحرمة ش���هر رمضان 
واس���تفزاز للمصلي���ن ف���ي األقصى، ما 
يشكل مؤش���رًا خطيرًا لتصاعد األوضاع 
وتوترها أمام هذه الممارسات العدوانية.

وأضاف، أن أي تصعيد محتمل قد يحدث 
خالل األيام القليلة المقبلة، فإن سلطات 
االحت���الل هي من تتحم���ل نتائجه، وأن 
»اإلس���رائيلية«  االعت���داءات  اس���تمرار 
س���يصب البنزين على النار، وسيش���عل 

فتي���ل االنفج���ار في وج���ه المحتل، كما 
حدث سابقًا في »سيف القدس«.

اعتداءات مبّيتة
من ناحيته، أكد خطيب المسجد األقصى 
الش���يخ عكرم���ة صب���ري أن ممارس���ات 
االحتالل باألقصى تش���ير إلى رغبته في 
التصعيد وأنه يبي���ت مفاجآت عدوانية 
بح���ق المس���جد األقصى المب���ارك خالل 
شهر رمضان، محذرًا من تداعيات اقتحام 

المتطرف »إيتمار بن غفير« للمسجد.
وق���ال الش���يخ صب���ري ف���ي تصريحات 
صحفية أمس، إن »االحتالل يّدعي رغبته 
بتهدئة األمور أمام العالم، لكّنه على أرض 
الواق���ع ُيصّعد من أعماله االس���تفزازية 
والتحريضية ضد الفلسطينيين، وُيفسح 
التي  المس���توطنين  القتحامات  المجال 

كان آخرها للمتطرف ايتمار بن غفير«.
وأضاف، إن« إعالن ابن غفير نيته اقتحام 
المس���جد األقصى يوم الخميس مسبقًا، 
ُيدل���ل على تبج���ح وغطرس���ة االحتالل، 
ال���ذي بات مدعومًا من دول عربية ُمطبعة 
وُمنبطحة، وهذا ما يدفعهم إلى ارتكاب 

مثل هذه التجاوزات«.
واعتب���ر خطيب األقصى، ب���أن اتصاالت 
المس���توى  عل���ى  االحت���الل  س���لطات 
السياسي “ذر للرماد في العيون”، داعًيا 
الفلس���طينيين إلى الحذر واليقظة خالل 
رمضان، وص���د أي ع���دواٍن محتمل على 

المسجد األقصى.
وأكد أن المسجد األقصى في خطر شديد، 
وأن األخطار المحدقة به كثيرة ومتعددة، 
وتزداد خطورتها أكثر كلما جاءت حكومة 

»إسرائيلية« يمينية متطرفة.

تحذيرات من انفجار شامل في وجه االحتالل
اقتحام »ابن غفير« لألقصى غطرسة احتاللية تغذيها دول التطبيع

القد�س املحتلة/ خالد ا�ستيوي:
اأكد خمت�سون يف ال�س��اأن املقد�سي اأن اقتحام 
ع�سو الكني�ست »الإ�سرائيلي« املتطرف اإيتمار 
ب��ن غفري للم�سج��د الق�س��ى املب��ارك، اأم�س 

اخلمي�س ي�س��كل ا�ستهت��ارًا مب�ساعر امل�سلمني 
الغطر�س��ة  م��دى  ويعك���س  والفل�سطيني��ني، 
الحتاللي��ة يف التعامل م��ع رمزية وقد�سية 

الأق�سى بالن�سبة للم�سلمني كافة.

ذل��ك  تداعي��ات  م��ن  املخت�س��ون  وح��ذر 
القتحام، م�سددين على اأنه �سي�سّكل �ساعقًا 
جديدًا ملزيد من النفجار يف وجه الحتالل 

»الإ�سرائيلي«.
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن طالق �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
إلى/ وداد بنت محمود زكور من س���وريا وس���كان روس���يا وتحمل الجنس���ية 
الروسية، نعلمك بأن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي/ وسيم بن عبد 
الكريم بن إبراهيم الحلو من غزة وس���كانها هوية رقم/ 901018671 مواليد 
1976 بأنه قد أوقع عليك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول بتاريخ 2012/7/7م 
آلت إلى بائنة بينونة صغرى بعد الدخول وعليها العدة الش���رعية اعتبارًا من 

تاريخه أدناه، لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/3/30م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد كامل اأبو را�س

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

تبليغات �سرعية
 إلى المدعى عليه: محمد س���الم وافي وافي من خانيونس وس���كان جورة 
العقاد_ ش���ارع الس���يقلي - بجوار  حلويات قصر الندى س���ابقا والمقيم 
حاليا في تركي���ا ومجهول محل االقامة فيه���ا اآلن يقتضي حضورك إلى 
محكمة خانيونس الشرعية يوم االحد الموافق 2022/5/8م الساعة الثامنة 
صباح���ا وذلك لنظر الدعوى أس���اس 2022/81 وموضوعها » تفريق للضرر 
من الش���قاق والنزاع »، والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح 
العقد الشرعي المدعية: امل عمر محمود وافي من خانيونس وسكانها وإن 
لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكي���ا عنك يجر بحقك المقتضى 
الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول  وحرر في 2022/3/31م

رئي�س حمكمة خانيون�س ال�سرعية 
ال�سيخ القا�سي: اأحمد حممود عا�سور 

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 1460 /2019م

يف الطلب رقم 2022/299
المس���تدعية / شركة االتصاالت الفلس���طينية )بالتل( ويمثلها السيد/ 
خليل أبو س���ليم المدير العام إدارة إقليم غزة هوية رقم )900861915( 

عنوانها / غزة الرمال شارع نهاية شارع الشهداء.
وكيلها المحامي / فايز العبد مطر.

المس���تدعى ضدها / أسماء حسن محمد نصار من س���كان جباليا شارع 
البحر جوار محطة الخزندار مش���روع عامر بناية حس���ن نصار )لم يستدل 

على عنوانها(
نوع الدعوى / حقوق .

قيم���ة الدعوى /  1238 ش���يكا )الف ومئتان وثمانية وثاثون ش���يكا 
فقط ال غير(

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

الى المس���تدعى ضدها / المذكورة أعاه بما ان المستدعية المذكورة قد 
تقدمت لدى محكمة صلح شمال غزة بالقضية المرقومة أعاه وموضوعها 
)حقوق( اس���تنادا الى ما تدعيه في الئح���ة دعواها ونظرا ألنك مجهولة 
محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح ش���مال غزة في نظر هذا 
الطلب وعما بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 20 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح شمال غزة 

بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل.
لذلك يقتضي عليكم ان تحضروا لهذه المحكمة يوم )الخميس( الموافق 
2022/4/12م الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك 
التحريري خال خمسة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرة . 

حرر في / 2022/3/28م.

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح ب�سمال غزة 
الأ�ستاذ /هاين الهندي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الق�سية رقم 2021/373

المستدعي / رمضان سلمان عيد ابو جامع - من سكان بني سهيا-حارة أبو جامع 
وكيله المحاميان / عادل ابو طير وصاح ابو طيبة

المس���تدعى ضدهم / محم���ود محمد عيد ابو جامع - من س���كان بني س���هيا -الزنة - 
المجهول محل االقامة حاليا- 

مجدي عبد ربه عيد ابو جامع - من سكان بني سهيا -الزنة- المجهول محل االقامة حاليا
 جمال محمد موسى ابو جامع - من سكان بني سهيا - الزنة المجهول محل االقامة حاليا
ابراهيم محمد عواد ابو جامع - من سكان بني سهيا - الزنة المجهول محل االقامة حاليا
 عدنان احمد عواد ابو جامع - من سكان بني سهيا -الزنة- المجهول محل االقامة حاليا 
 ماهر محمود عواد ابو جامع - من سكان بني سهيا - الزنة - المجهول محل االقامة حاليا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2021/373 في الطلب رقم ۳۲۸/ ۲۰۲۲

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المستدعي قد تقدم 
بالقضية رقم 2021/373 بداية خانيونس مختصما المستدعى ضدهم 
وآخرين لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خال خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا قلم 
هذه المحكمة ردكم التحريري خال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكم 
ه���ذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة االثنين 2022/5/9م وليكن 
معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير في 

القضية حسب األصول.  تحريرا في 2022/4/2م

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

�إعالن فقد �شيك
أعلن أنا / رش���يد محمد رش���يد الشوا من س���كان غزة وأحمل هوية رقم 
)903613636( عن فقد الشيك  المصرفي رقم )30000404( المسحوب 
عل���ى بن���ك فلس���طين لصالحي من ش���ركة ش���مس النه���ار التجارية 
والمستحق بتاريخ 2022/3/11م  ، فمن يجده يسلمه ألقرب مركز شرطة.

لندن/ االستقال:
دعا مركز العودة الفلس���طيني في لندن، الخميس، 
مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألم���م المتحدة إلى 
اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة رًدا على نية س���لطات 
االحتال »اإلس���رائيلي« إجبار الفلس���طينيين على 
ترك منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأثار المركز خال مداخلة شفوية في جلسة النقاش 
العام بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 
تح���ت البند الس���ابع من ج���دول أعم���ال المجلس 
في دورته ال�49، سياس���ة التطهي���ر العرقي الذي 
تنتهجها سلطات االحتال ضد الفلسطينيين من 

سكان الشيخ جراح.
ون���وه إل���ى التوت���رات الت���ي س���ادت ف���ي الحي 
الفلسطيني في اآلونة األخيرة، بينما تواجه عشرات 
العائات خطر التطهير العرقي والتهجير القسري 

من منازلهم لصالح المشاريع االستيطانية.
وذّكر مركز العودة، ال���دول األعضاء بمجلس حقوق 
اإلنس���ان، بمواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على 
الشيخ جراح فيما تشدد سلطات االحتال إجراءاتها 
التعس���فية بحق المواطنين ف���ي الحي في محاولة 

لتهجيرهم.
وأش���ار إلى اعت���داء ق���وات االحتال مؤخ���ًرا، على 

متظاهرين س���لميين خارج منزل عائلة س���الم في 
الح���ي، والتي تواجه خط���ر اإلخاء الوش���يك بعد 
مصادرة المس���توطنين لقطعة أرض للعائلة، كما 
فرضت حصاًرا وإغاًقا على الحي واعتقلت العشرات 

من األهالي والمتضامنين.
ونّوه إلى أنه منذ بداية ع���ام 2020، أمرت المحاكم 

»اإلس���رائيلية« بإخ���اء 13 عائلة فلس���طينية في 
الشيخ جراح.

وطالب مركز العودة بالضغط على سلطات االحتال 
لدفعها إلى اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين الذين 
اعتقلتهم مؤخًرا، لتضامنهم مع س���كان الش���يخ 

جراح.

»العودة« يدعو التخاذ إجراءات أممية ضد إخالء سكان الشيخ جراح

غزة/ االستقال:
أفرجت قوات االحتال »اإلسرائيلي«، الخميس، عن األسير أكرم جمال جودة من 

مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفاد مكتب إعام األس���رى في تصريح مقتضب، بأن قوات االحتال أفرجت عن 
األس���ير جودة )44 عاما(، بعد انتهاء محكوميته البالغة س���بع سنوات ونصف 

السنة.

االحتالل يفرج عن األسير 
القدس المحتلة/ االستقال:»جودة« من جباليا

أجل���ت محكمة االحت���ال »اإلس���رائيلي« في 
الق���دس المحتل���ة، الخمي���س، النظ���ر ف���ي 
االس���تئناف الذي قدمته بلدية االحتال ضد 
قرار تأجيل هدم منازل حي عين بسلوان جنوب 

المسجد األقصى.
وقال محامي الحي عمر سمرين، »توجهنا باسم 
السكان في حي اللوزة بطلب للمحكمة المركزية 
والمحكمة العليا إلجبار وإلزام بلدية االحتال وما 

يسمى لجان التنظيم في القدس بتنظيم حي 
عين اللوزة، وحصلنا عل���ى تأجيل أوامر الهدم 
التي صدرت بحق نحو 180 بيتا في الحي، هذا 
التمديد لم يعج���ب بلدية االحتال، فتقدمت 
باستئناف للمحكمة المركزية وطالبت بإبطال 
التمديد وتنفيذ أوامر الهدم الفوري، وقد أجلت 
المحكم���ة النظر في الق���رار دون تحديد موعد 

جديد للجلسة«.
م���ن جانبه، قال عضو لجنة أهالي حي س���لوان 

فخ���ري أبو دي���اب »ه���ذه المحاكم ج���زء من 
المنظوم���ة االحتالية، الت���ي تخطط لتصفية 

الوجود الفلسطيني في سلوان«.
وأضاف: »هناك أكثر من 6870 أمر هدم إداري 
وقضائ���ي لهدم أحياء س���لوان، من بينها حي 
عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة 
تجارية وس���كنية من ضمنها مسجد القعقاع، 
علما أن مس���احة الحي تبل���غ نحو 3 آالف دونم 

وهي مهددة باالستياء عليها«.

تأجيل النظر باستئناف االحتالل في قضية منازل مهددة بالهدم في سلوان

رام الله/ االستقال:
حكمت محكمة »عوفر« العسكرية على األسير مجاهد غازي النعسان من سكان 
بلدة المغير قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالسجن الفعلي لمدة 

30 شهًرا، وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل.
وأوضح مكتب إعام األس���رى أن قوات االحتال كانت اعتقلت النعسان بتاريخ 
2021/1/16 بعد مداهمة منزله في بلده المغير، ونقلته إلى التحقيق في مركز 
توقيف وتحقيق »المس���كوبية«، والذي استمر معه لمدة 24 يوًما قبل نقله إلى 

األقسام في سجن »مجدو«، بعد انتهاء التحقيق.
وكان النعسان اعتقل في نوفمبر من العام 2020، وأمضى 12 يوًما في تحقيق 
»المسكوبية«، قبل أن تصدر محكمة »عوفر« العسكرية قراًرا باإلفراج عنه مقابل 

غرامة مالية بقيمة 3 آالف شيكل.
وفي س���ياق متصل، أصدرت محاك���م االحتال أحكاًما بالس���جن الفعلي بحق 
األس���يرين عمر حسن جميل من نابلس، وساهر حسن أبو خضرة من بني نعيم 

بالخليل.
وأفاد مكتب إعام األس���رى بأن محكمة »سالم« العسكرية حكمت على األسير 

جميل بالسجن الفعلي لمدة 16 شهًرا وغرامة مالية 2500 شيكل.
بينما حكمت محكمة »عوفر« على األس���ير أبو خضرة بالس���جن الفعلي لمدة 17 

شهًرا وغرامة مالية 15000 شيكل.

االحتالل يصدر أحكامًا 
بالسجن على أسرى من الضفة
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نفذ األسير المحرر الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد قضاء جنين في الضفة الغربية 
عملية فدائية بطولية في منطقة ” بني براك “، الواقعة ش����رقي تل أبيب، قتل خاللها 
خمسة إس����رائيليين وأصاب ستة بجراح؛ وتأتي هذه العملية بعد هجوم دعس وطعن 
نفذه الشهيد محمد غالب القيعان من سكان النقب المحتل في 22/ 3/ 2022 وقتل فيه 
أربعة إسرائيليين، وهجوم الخضيرة الذي نفذه الشهيدان أيمن وإبراهيم إغبارية وقتال 

فيه عنصرين من الشرطة اإلسرائيلية وجرحا خمسة.
والمالح����ظ أن عملي����ة” بني ب����راك” جاءت تزامنا م����ع ذكرى ي����وم األرض الذي يحييه 
الفلسطينيون في 30 آذار من كل سنة، وعملية الخضيرة تزامنت مع ” قمة النقب ” التي 
اهملت البحث في القضية الفلس����طينية وركزت على ش����ؤون أخرى من أهمها التعاون 
والتنس����يق بين الدول المشاركة لمواجهة إيران والعمل معا لمنع اندالع مواجهات بين 

الفلسطينيين والصهاينة خالل شهر رمضان المبارك.
هذه الهجمات وعمليات المقاومة البطولية ضد دولة االحتالل والمس����توطنين هي حق 
مش����روع للشعب الفلسطيني، وهي جزء من معركة دفاعه عن وجوده، وهويته الوطنية، 
ومقدساته اإلسالمية والمس����يحية في القدس والضفة الغربية وغزة والداخل المحتل، 
وتثبت عظمته وصموده وقدرته على التصدي للدولة الصهيونية، وأن مقاومته لالحتالل 
ستس����تمر، وس����تزداد اش����تعاال، وإن كل المحاوالت الصهيونية والعربية إلجهاضها 

ستفشل.
لكن ما يزيد الصهاينة رعًبا هو أن معظم منفذي عمليات المقاومة الباسلة الذين يجودون 
بأرواحهم فداء لفلسطين ودفاعا عن األمة العربية هم من الشباب؛ وان منفذي عمليات 
الخضيرة وبئر الس����بع هم من فلسطينيي 48، ومعظم من نفذوا العمليات الفدائية في 
القدس وضواحيها ال يحملون هوية الس����لطة الوطنية الفلس����طينية، وإنما يحملون ” 
الهوية الزرقاء اإلسرائيلية ” التي يسمح لهم بموجبها التنقل في جميع أرجاء فلسطين 
المحتلة، بدون الحصول على تصاريح مس����بقة كالتي يتوجب على فلسطينيي الضفة 
وغ����زة الذين يدخلون إلى مناط����ق الخط األخضر المحتلة الحصول عليها مس����بقا. وإن 
هذه األعمال البطولية تؤكد للصهاينة ومن لف لفيفهم من الحكام العرب ان الش����عب 
الفلسطيني المقاوم موجود بجذوره العميقة األزلية في القدس والنقب والخضيرة وتل 
ابيب وكل مدينة وبلدة وقرية فلسطينية محتلة، وانه لن يتنازل ابدًا عن حقة في تحرير 

وطنه من االحتالل وإقامة دولته المستقلة.
لكن المؤس����ف حقا هو أن السلطة الوطنية الفلسطينية تلتقي مع الصهاينة في إدانة 
عمليات المقاومة وال تفعل ما يلزم للتصدي العتداءاتهم الوحشية على الفلسطينيين، 
وإن الرئي����س محمود عباس عبر عن” إدانته لمقتل مدنيين إس����رائيليين” في ” بني 
ب����راك ” وهو يعلم أن كل مدني إس����رائيلي يزيد عمره عن 18 عاما هو جندي احتياطي 
مس����لح، وأن كثيرا من الشهداء الفلسطينيين قتلوا بدم بارد على أيدي جنود االحتياط 

والمستوطنين المدججين بالسالح؟!.

العمليات البطولية الأخرية 
ومت�سك ال�سعب الفل�سطيني 

بنهج املقاومة

قلن���ا وال زلنا نق���ول لن نبكي وحدنا، والواق���ع اليوم يقول 
إن المحتل بات يتجرع كأس الموت الذي جرعه لش���عبنا، 
ولكننا نختلف. نختلف في العقيدة وهو أن موتنا شهادة 

في سبيل الله وموتكم سيكون حطبا لجهنم.
أنن���ا أصحاب ه���ذه األرض ولن نرحل، وأنت���م مغتصبون 
ومعت���دون ومصيركم الرحيل عن أرض ش���عب اغتصبت 

أرضه.

مختلفون ألن دموعنا تتحول إلى نار تحرقكم، ودماءنا التي 
تراق ستكون لعنة تطاردكم، وطاقة تدفعنا لمواجهتكم 
بش���كل أكبر، أما أنتم فدموعكم حس���رة عليكم، ودماؤكم 
تدفعك���م للعودة لرش���دكم، وتثب���ت أن مخادعيكم من 
قادتكم وصفوا لكم أرض فلس���طين بأنها أرض الميعاد، 
نعم قد تكون كذلك، ولكن موعدا لنهايتكم عليها، وليس 
كما يقولون إنها أرض الس���من والعس���ل بل أرض الموت 

لظلمكم وبطشكم وإرهابكم ونهايتكم.
إرهاص���ات النهاية بدت اليوم أكثر وضوحا وتلمس���ونها 
وتش���اهدونها بأم اعينكم بواقع معي���ش، ولن تنفعكم 
قوة، ولن ينفعكم بطش، وكما وسبق أن قلنا ليس أمامكم 
إال الرحيل عن أرض أصحابها لن ينس���وها والزالوا يؤمنون 
بحقه���م فيها ويعمل���ون على تخليصها منك���م، احذروا 

وحزموا حقائبكم قبل فوات األوان.

بدأ الفلس���طينيون يتلّمسون واحدة من أهّم نتائج عملية 
»س���يف القدس«: ارتداع العدو عّما من ش���أنه التس���ّبب 
بمعركة جديدة، لن تنحصر هذه المّرة في غزة دون سواها 
من الس���احات الفلس���طينية، فيما أّي كالم آخر عن أسباب 
مغايرة لهذا االرتداع يب���دو أقرب إلى الجهل أو التجهيل. 
ولعّل ما يدّل على تلك الس���ببية هو امتناع »إسرائيل« عن 
كّل ما من ش���أنه الدف���ع إلى التصعيد، عل���ى رغم تلّقيها 
ضربات موجعة ُمرّكزة في الداخل، والتوّقعات بأن يتواصل 
مس���ار هذه العمليات، التي يؤّدي نجاحها، ومعه االنكفاء 
»اإلس���رائيلي«، إلى وقوع المزيد منها، خاصة أن ُمنّفذيها 
ه���م »ذئاب منفردة«، وبالتالي فمقّوم���ات تكرارها متوّفرة 
ج���ّدًا، في حي���ن أّن اإلج���راءات العقابية التي ُي���راد منها 
ردع الفلسطينّيين، ستكون نفس���ها، هي األخرى، ُمحّفزة 

لهجمات إضافية.
تل���ك المفارق���ة/ المعضلة س���تكون حاضرة عل���ى طاولة 
التقدير لدى المؤّسسَتين العسكرية واألمنية، وتبعًا لهما 
المؤسس���ة السياس���ية في تل أبيب، علمًا أّن ثّمة إجماعًا 
في أوس���اط الكّتاب والمعّلقين والخب���راء، وكذلك المراكز 
البحثية، عل���ى ضرورة االنكف���اء. واالنكفاء هن���ا ال يرتبط 
بكون أّي رّد عقابي، جماعي أو فردي، سيستجلب مزيدًا من 
العمليات الفدائية، بل وأيضًا بخش���ية العدو من أن يدفع 
ه���ذا الرّد إلى مواجهة واس���عة قد تكون ه���ذه المّرة غير 
مس���بوقة؛ إذ لن تقتصر على ساحة فلسطينية دون أخرى، 
كما لن تنفجر في وجه االحتالل فقط، وإّنما كذلك في وجه 

»أصدقائه« من الفلسطينيين، وعلى رأسهم السلطة.
ومن هنا، عادت التقديرات االس���تخبارية »اإلس���رائيلية«، 
التي كانت جرت بلورتها قبل أش���هر، لتطفو على الس���طح 

خالل األس���ابيع األخيرة، ُمحّذرة من انفجار قريب، ومشّددة 
عل���ى ضرورة تفادي���ه. إاّل أن ما يصّعب مهّم���ة »االحتواء« 
»اإلس���رائيلية«، الي���وم، ه���و أّن الخلفي���ة العقائدي���ة أو 
الفصائلي���ة )ف���ي حال وجوده���ا( لمنّف���ذي العمليات، أو 
انتمائه���م الجغرافي، ل���م يعودا ذوا أهّمي���ة، بالنظر إلى 
أّن دواف���ع الهجمات تج���اوزت كّل االعتب���ارات المذكورة، 
وبالتالي لن ُتجدي معالجة عوارض »المرض« نفعًا، بعد أن 
استفحلت مس���ّبباته في الجسد الفلسطيني، على الشكل 

اآلتي:
أّواًل: أنه���ى االحت���الل »اإلس���رائيلي«، بالكام���ل، مس���ار 
المفاوض���ات الذي ارتض���اه بعضهم بدياًل م���ن المقاومة 
لتحصيل جزء من الحقوق الفلسطينية، ولم َيُعد مستعّدًا 
إلعط���اء فتات الفتات من الحقوق، بل ولم َيُعد معنّيًا حتى 

بتنظيم لقاءات شكلية للقول إن هذا المسار لم َيُمت.
ثانيًا: باتت المزايدات في مواجهة الفلس���طينيين جزءًا ال 
يتجزأ من الحياة اليومية »لإلس���رائيليين« ومس���ؤوليهم، 
الذين يتس���ابقون على تظهير التطّرف واليمينية، حتى 
بأش���كالهما غير المجدية للمشروع الصهيوني نفسه، إلى 
حّد أن »زّل���ة« رئيس حكومة العدو، نفتال���ي بينت، بقوله 
»الضفة« بداًل من »يهودا والسامرة«، ُعّدت خطأ استراتيجيًا 

قد يدفع جّراءه ثمنًا غاليًا.
ثالثًا: ضعف الس���لطة الفلس���طينية، وانكش���اف حقيقة 
وظيفته���ا األمنية بوصفها وكي���اًل لالحتالل في مواجهة 
الفلس���طينيين، كم���ا وتأّك���د تبعّيتها على رغ���م مبالغة 
االحت���الل في إذالله���ا، فضاًل عن ش���ّح موارده���ا المالية 
نتيجة اإلجراءات »اإلسرائيلية« ضّدها، والمبنّية أيضًا على 

المزايدات في الداخل »اإلسرائيلي«.

رابعًا: هرولة أنظمة عربية إلى التطبيع مع العدو، بصورة لم 
َتُعد ُتراعي حتى الش���كليات، بل باتت الشكليات نفسها 
- وإّنما في االّتجاه المعاكس للتضامن مع الفلس���طينيين 
- محاّلً للتس���ابق بين تلك األنظمة إرضاًء للراعي األميركي، 
وما الخشوع أمام قبر دافيد بن غوريون إاّل نموذج من ذلك.

خامس���ًا: كّل األسباب الُمس���اقة هنا وغيرها الكثير، عّززت 
خيار المقاومة لدى الفلسطينيين، وأبعدتهم عن الخيارات 
 الفلس���طيني 

ّ
األخرى، لي���س لفاعليته في تحصيل الحق

بالضرورة، بل ألنه يضّر باالحتالل ويجبي منه أثمانًا، وتلك 
واحدة من أهّم المعضالت التي تواجهها »إس���رائيل«؛ إذ 
باتت أذّية المحتل هدفًا بذاتها للعمل الفردي للمقاومين، 
من دون أّي ربط بنتيجتها الكبرى على مستوى الوطن، وفي 
ذلك تغّير جوهري بات يس���ّرع في إف���راز »ذئاب منفردة« 

بعيدًا من أّي تدّخل من أعلى.
لكن، لماذا انفج���رت الموجة األخيرة من العمليات في هذا 
التوقيت، على رغم أن األس���باب المذك���ورة أعاله موجودة 

منذ زمن؟
في الواقع، ال يبدو الس���ؤال عن توقيت االنفجار مفيدًا، بل 
المه���ّم هو النتيجة التي اش���تغل االحت���الل على محوها 
طوياًل من الوعي الفلس���طيني، وهي أن وجود »إس���رائيل« 
بذاته سبب للمقاومة، فيما أّي حديث عن عوارض خارجية 
أو تحفي���ز وتحريض ودع���م مالي ولوجس���تي وعقائدي 
أو تأثي���ر قيادي في هذه الس���احة أو تل���ك، لن يجدي تل 
أبيب نفعًا. ومن هنا، تبرز معضلة الخيارات المتوافرة أمام 
»إس���رائيل«، وهي إن ُوجدت فس���تكون بالتأكيد من خارج 
صندوق األدوات المعتادة. وعلى أّي حال، فاالنفجار الكبير 
خطا أولى خطواته، في حين يبدو من المبكر تقدير مآالته.

لن نبكي وحدنا

الكيان كما لم ُير من قْبل: بعض من ارتدادات »سيف القدس«

بقلم/ مصطفى الصواف

بقلم: يحيى دبوق

افتت���ح محمود درويش قصيدة األرض فقال: في ش���هر آذار، في س���نة 
االنتفاضة، قالت لنا األرض أس���رارها الدموية، في ش���هر آذار مرت أمام 
البنفس���ج والبندقية خمس بنات، وقفن أمام مدرسة ابتدائية، واشتعلن 
مع الورد والزعتر البلدي، وافتتحن نشيد التراث، ودخلن العناق النهائي. 
آذار يأت���ي ال���ى األرض من باط���ن األرض يأتي، ومن رقص���ة الفتيات – 
البنفس���ج مال قلياًل ليعبر صوت البنات. العصافي���ُر مّدت مناقيرها في 
اّتجاه النشيد وقلبي. أنا األرض واألرض أنت. ثم يختم قصيدته فيقول: 

أيها العابرون على األرض في صحو لن تمروا... لن تمروا... لن تمروا.
م���ن وحي الكلمات التي تخرج من عبق األرض الممزوج بطهر الدم، تغني 
الش���عراء واألحرار بيوم األرض؛ ألنه شكل وما زال محطًة فارقًة في تاريخ 
نضال الش���عب الفلسطيني، فمن س���حر األرض تنبعث الكلمات لترسم 
ص���ورة الس���نابل وهي تعانق الس���ماء، يوم األرض الذي تكس���رت على 
صخرته كل مش���اريع التصفي���ة والتهويد لدمج وتذويب فلس���طينيي 
الداخ���ل المحتل داخل المجتمع الصهيوني، حي���ث مثل هذا اليوم أول 
هبة جماهيرية بع���د احتالل جزء من فلس���طين التاريخية عام 1948م، 
واحتالل باقي فلس���طين عام 1967م؛ ليؤكد فيها الفلسطيني بشموخه 

وإرادته وصموده بأنه الزال متمسكًا بأرضه وهويته.
ل���م يكن ال 30 من آذار/مارس عام 1976م يومًا عاديًا حيث رس���خ ثقافة 
يتناقلها األجيال، جي���اًل بعد جيل، بأن هذا االحتالل على الرغم من حالة 
الهيمنة والغطرس���ة التي يمارسها بحق الش���عب الفلسطيني والتجبر 
والعنجهية لس���نوات وس���نوات، فال بد للحق أن يرجع الى أصحابه، وأن 
ه���ذه األرض يج���ب أن ترجع الى أهلها، والتاريخ خير ش���اهد على ذلك، 
فما من محتل احتل أرضًا وعمر فيها عش���رات السنين إال وقد طرد مذلواًل 
صاغرًا، وس���يبقى الفلسطينيون ش���وكًة في حلق هذا المحتل كما قال 
الش���اعر الفلسطيني توفيق زياد: هنا على صدوركم باقون كجدار... وفي 

حلوقكم... كقطعة الزجاج... كالصبار...وفي عيونكم... زوبعًة من نار.
لذا فإن الفلسطيني كل يوم له بمثابة يوم لألرض، حيث يواجه سياسات 
ه���ذا االحتالل ومش���اريعه االس���تيطانية والتي تهدف إل���ى مصادرة 
لألراضي الفلس���طينية، حيث يشكل االستيطان رأس أولويات المشروع 
الصهيون���ي على أرض فلس���طين، لذلك عندما تح���دث الدكتور فتحي 
الشقاقي رحمه الله عن فلسطين كان سؤاله: لماذا القضية الفلسطينية 
قضية مركزية لألمة العربية واإلسالمية، وتحدث عن البعد الواقعي، كان 
جوابه: أن االحتالل »اإلس���رائيلي« يمثل خطرًا على الفلسطينيين، ففي 
كل ي���وم يقتل ويصادر األراضي ويدنس المقدس���ات، وبالتالي تصدى 
أبناء الش���عب الفلسطيني لهذا السياسات ورس���موا ملحمًة بطولية في 
دفاعه���م عن أرضهم. ففي ه���ذا العام يعانق دم ش���هداء يوم األرض 
الس���تة عام 1976م، ش���هداء ذكرى يوم األرض عام 2022م الش���هداء 
األبطال: خالد وأيمن غبارية، ومحمد أبو القيعان، وضياء حمارش���ة، حيث 
هب هؤالء األبطال ليواجهوا الحملة المس���عورة المتجددة التي يشنها 
االحت���الل الصهيوني ضد األراضي الفلس���طينية ف���ي الداخل المحتل 
وخاص���ة النقب؛ ليخرج لهم أبناء فلس���طين في النقب ف���ي ثوره عارمة 
يتصدون لمخططاته االستيطانية في النقب والتي تهدف إلى نهب ما 
تبقى من األرض الفلس���طينية، وما زالت الحمالت المجنونة التي يقودها 
اليمين المتطرف داخل دول���ة االحتالل لمصادرة أرض النقب ليكملوا ما 
يسمونه بحلم بن غوريون في اعمار صحراء النقب، فإذا كانت احداث يوم 
األرض جاءت بعد إعداد الحكومة اإلس���رائيلية برئاسة رابين عام 1976م 
عن خطة تهويد منطقة الجليل، فإن عمليات بئر السبع، والخضيرة، وبني 
براك، جاءت لتواج���ه خطط تهويد النقب وكل األراضي الفلس���طينية؛ 
وإلفش���ال قمة الشر في النقب والتي تسعى لتعزيز الرواية اإلسرائيلية، 
حيث كان للش���باب الثائر كلمته في ي���وم األرض، فالعمليات البطولية 

األخيرة في الداخل المحتل، في بئر الس���بع والخضيرة وبني براك، تحمل 
دالالت هامة تتمثل بالتالي:

أوال: تجذر الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، وبأنه لن يساوم على ذرة 
تراب منها، وبأن البوصلة يجب أن توجه لتحرير فلسطين كل فلسطين.

ثانيا: الصراع مع هذا العدو المجرم صراع ش���امل ومفتوح، ولن تستطيع 
آلة حربه ثني الش���عب الفلس���طيني ع���ن تحرير أرضه ومقدس���اته من 

المحتل.
ثالث���ا: هذه العملي���ات تؤكد على أن كل المح���اوالت الصهيونية إلذابة 
فلس���طينيي الداخل في المجتمع الصهيوني باءت بالفش���ل، وسيبقى 

فلسطينيو األرض المحتلة علم 1948 شوكًة في حلق المحتل.
رابع���ا: تزام���ن العملي���ات البطولية مع ذك���رى يوم األرض رس���خ ثقافة 
االنتصار في عقول وقلوب الفلسطينيون، وبأن زوال هذا االحتالل ال يأتي 

إال عبر المقاومة، فال يفل الحديد ال الحديد.
خامسًا: فشل المنظومة األمنية والعسكرية في التصدي للعمل المقاوم، 

والذي زعزع الثقة بين المنظومة األمنية والمجتمع الصهيوني.
وفي اللحظة التي يس���طر فيها أبناء الش���عب الفلس���طيني أروع مالمح 
العزة والش���موخ بدفاعهم ع���ن أرضهم، بته���اوي المطبعون من بعض 
األنظم���ة العربية، ليخرجوا لن���ا بصورة تعبر عن خزيه���م وذلهم بإدانة 
ه���ذا العمل البطولي، حيث صوروا الفلس���طيني الذي يذبح كل يوم بأنه 
القاتل والجالد، وان المحتل الذي يس���تبيح الدم ويسرق األرض، ويدنس 

المقدسات بأنه الضحية.
والمفارقة العجيبة أن هؤالء المطبعون تداعوا لعقد قمة الشر في النقب، 
وفي مستوطنة »سديه بوكر«، هذه المستوطنة التي انتقل للسكن فيها 
أول رئيس وزراء إس���رائيلي ديفيد بن غوريون حتى يش���جع االستيطان 
ف���ي النقب، ومات ودفن فيها؛ ليتحول قبره إلى مزار ومتحف للصهاينة، 

حيث قال بن غوريون: »صحراء النقب هي المساحة األوسع واألكثر فراغًا 
في البالد، وعليه فإن من الخطر جدًا أن تتسامح إسرائيل مع وجود صحراء 

بداخلها، فإذا لم تلغ الدولة تلك الصحراء، فستلغي الصحراء الدولة«.
يأتي هؤالء المطبعون لهذا المكان وكأنهم يقرون ويعترفون بحق دولة 
االحتالل بقتل الش���عب الفلس���طيني، وتهجيره من أرضه، حتى أن وزير 
الخارجية اإلماراتي يقول: »نندم على أننا لم نتعرف على إسرائيل ألكثر 
من 43 عام���ًا«، هؤالء كأنهم يقدمون ش���كرهم لديفيد بن غوريون على 
تهجيره ألكثر من 750 ألف فلسطيني من أرضهم، وتدميرهم ألكثر من 
530 قرية ومدينة فلس���طينية، وعش���رات اآلالف من الشهداء الذين تم 
قتلهم على يد العصابات الصهيونية، ومئات اآلالف من األس���رى داخل 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
إذًا نحن أمام مشهد مخز ومذل يتمثل في هؤالء المطبعين، الذي يحمل 
دالالت تاريخية كبيرة للصهاين���ة، وذلك نالحظه بتركيز اإلعالم العبري 
عل���ى هذه القمة رغم أن معظم المحللين السياس���يين الصهاينة أكدوا 
ب���أن هذه القمة ما هي إال صورة لن تحدث أثرًا، ولكن أكدوا بأن انعقادها 
يعتبر إنجازًا كبيرًا له دالالت تاريخية مباش���رة عل���ى اعتراف المطبعين 

العرب بالرواية الصهيونية التاريخية بأحقيتهم في هذه األرض.
ووس���ط هذه األجواء القاتمة في قمة الش���ر في النقب، يسطع النور من 
آخر النفق في العمليات البطولية في بئر الس���بع، والخضيرة، وبني براك؛ 
لتبدد وهمهم وزيفهم، ولترس���خ الحقيقة الساطعة التي يعشقها كل 
مس���لم وعربي حر؛ بأن فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، هي 
ارض إس���المية حاضرة في وجدان األم���ة، وأن هذا االحتالل عابر عن هذه 
األرض، وحتمًا س���تعود يومًا إلى أصحابها، وسنطردهم من هوائها كما 
قال الش���اعر محمود درويش: سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل – 
سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل...سنطردهم من هواء الجليل.

بقلم/ د. عبد اجلواد العطارفي الذكرى الـ 46 ليوم األرض: قمة الشر تتهاوى على وقع المقاومة

بقلم: د. كاظم ناصر
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رام الله / االستقالل:
قال الجه����از المرك����زي لإلحصاء الفلس����طيني، إن الرقم 
القياس����ي العام ألس����عار المنتج س����جل ارتفاعا نسبته 
2.80% خالل ش����هر شباط 2022 مقارنة مع شهر كانون 
الثان����ي 2022، حيث بلغ الرقم القياس����ي العام 105.44 
خالل ش����هر ش����باط 2022 مقارنة ب�102.57 خالل شهر 

كانون الثاني 2022 )سنة األساس 2019 = 100(.
و سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة من 
اإلنت����اج المحلي ارتفاعا نس����بته 3.08%، حيث بلغ الرقم 
القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة من اإلنتاج المحلي 
111.12 خالل شهر شباط 2022 مقارنة ب� 107.80 خالل 

شهر كانون الثاني 2022 )سنة األساس 2019 = 100(.
كما س����جل الرق����م القياس����ي ألس����عار المنتج للس����لع 
المس����تهلكة محليا من اإلنتاج المحلي ارتفاعا نس����بته 
2.77%، حيث بلغ الرقم القياس����ي ألسعار المنتج للسلع 
المس����تهلكة محليا 104.83 خالل ش����هر ش����باط 2022 
مقارنة ب�102.01 خالل ش����هر كانون الثاني 2022 )سنة 

األساس 2019 = 100(.
فيما، س����جلت أس����عار إمدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا حادا نس����بته 
10.05%، والت����ي تش����كل أهميتها النس����بية %1.50 
من س����لة المنتج، ويعود السبب الرئيس����ي في ذلك الى 
ارتفاع حاد في أس����عار السلع ضمن نشاط جمع النفايات 
ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد بنسبة %16.35 

)خرداوات من حديد، نحاس، نيكل، ألمنيوم، نورستا(.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة 

وصيد األس����ماك ارتفاعا ح����ادا نس����بته 6.97%، والتي 
تش����كل أهميتها النس����بية 29.94% من س����لة المنتج، 
وذلك الرتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل 
غير الدائمة بنسبة 14.62%، نتج هذا االرتفاع عن ارتفاع 
أس����عار معظم أصن����اف الخضراوات الطازج����ة حيث بلغ 
متوسط سعر الخيار بيوت بالستيكية 3.33 شيقل/كغم، 
ومتوسط سعر الزهرة 1.89 شيقل/كغم، ومتوسط سعر 

بندورة بيوت بالس����تيكية 2.47 ش����يقل/كغم، ومتوسط 
س����عر الباذنجان 3.47 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل 
أخضر حار 3.51 ش����يقل/كغم، ومتوس����ط س����عر البصل 
األخضر 9.56 ش����يقل/كغم، ومتوس����ط س����عر فاصولياء 
خضراء 5.17 ش����يقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 3.42 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر ملفوف أبيض 1.62 شيقل/

كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط اإلنتاج الحيواني بنسبة 

2.25%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 27.43 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 30.73 شيقل/
كغم، ومتوسط س����عر دجاج الحم حي كبير 9.47 شيقل/
كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 10.34 شيقل/ 2 كغم.

كم����ا س����جلت أس����عار إمدادات الكهرباء والغ����از والبخار 
وتكييف الهواء ارتفاعا نس����بته 2.76%، والتي تشكل 

أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.
وشهدت أس����عار السلع المنتجة من أنش����طة الصناعات 
التحويلية ارتفاعا نسبته 0.69%، والتي تشكل أهميتها 
النسبية 58.92% من س����لة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع 
أسعار صناعة الحديد والصلب األساسية بنسبة %9.01، 
وأس����عار صناع����ة األع����الف الحيوانية المحضرة بنس����بة 
5.09%، وأس����عار صناع����ة الزي����وت والده����ون النباتية 
والحيوانية بنس����بة 3.91%، وأسعار صناعة المنسوجات 
بنس����بة 2.33%، وأس����عار صناعة منتجات األلبان بنسبة 
1.68%، وأس����عار صناعة المش����روبات بنس����بة %1.68، 
وأسعار صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير 
المصنفة في مكان آخر بنس����بة 1.13%، وأسعار صناعة 
ال����ورق ومنتجات الورق بنس����بة 0.63%، عل����ى الرغم من 
انخفاض أس����عار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا 
ومنتجات النشا بمقدار 1.23%، وأسعار صناعة منتجات 
المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار %0.80.
وس����جلت أس����عار منتجات صناعة التعدين واستغالل 
المحاجر ارتفاعا طفيفا نسبته 0.01% خالل شهر شباط 
2022 مقارنة بش����هر كانون الثاني 2022، التي تش����كل 

أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

 أسعار الخضروات وإمدادات الكهرباء تصعد بأسعار المنتج في فلسطين

رام الله/ االستقالل: 
قال الجهاز المركزي لإلحصاء، أمس الخميس، إن 
اجمالي الناتج المحلي الفلس����طيني س����جل نموا 
بنسبة 5% في الربع الرابع من العام الماضي، على 

أساس فصلي، و7% في العام كامال.
وكان����ت المس����اهمة األبرز في ه����ذا النمو لقطاع 
الزراع����ة وصيد األس����ماك، الذي نم����ا 19%، تاله 
نشاط النقل والتخزين بنس����بة 12%، ثم نشاط 
المعلومات واالتصاالت بنس����بة 9%، ثم نش����اط 
اإلنشاءات بنسبة 8%، ثم نش����اط تجارة الجملة 
والتجزئة وإص����الح المركب����ات والدراجات النارية 

بنس����بة 7%، ثم نش����اط اإلدارة العام����ة والدفاع 
بنسبة %2.

وأظه����رت بيانات اإلحص����اء، أن إجمال����ي الناتج 
المحلي نما بنسبة 11% باألسعار الثابتة في الربع 
الرابع من الع����ام الماضي، مقارنة مع الربع المناظر 
من عام 2020، مع استثناء اآلثار الموسمية، علما 

أن سنة األساس 2015.
بلغت قيمة الناتج المحل����ي اإلجمالي خالل الربع 
الرابع من العام 2021 باألسعار الثابتة في الضفة 
الغربية 3.273 ملي����ار دوالر، وفي قطاع غزة 668 

مليون دوالر.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 
فلس����طين باألسعار الثابتة 791 دوالرا خالل الربع 
الرابع من العام 2021، مسجال ارتفاعا بنسبة %8 

بالمقارنة مع الربع المناظر 2020.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 
الضفة الغربية باألسعار الثابتة 1.148 دوالر خالل 
الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت %9 
مقارنة مع الربع المناظ����ر 2020، أما في قطاع غزة 
فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
314 دوالرا خالل الربع الرابع من عام 2021، مسجال 
ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع الربع المناظر 2020

رام الله/ االستقالل:
 أقر مجلس الوزراء مش���روع قانون الموازنة العامة 
للس���نة المالية 2022 بإجمال���ي إيرادات متوقعة 
قدرها 4.771 مليار دوالر، وبإجمالي نفقات قدرها 
5.851 ملي���ار دوالر، وبعجز يصل إلى 558 مليون 

دوالر.
وأقرت الموازنة في س���اعة متأخرة من الليلة قبل 
الماضية، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى 
ثالث���ة أيام، وفقا لبيان صادر ع���ن مجلس الوزراء، 

أمس الخميس.
وس���يتم رفع مش���روع القانون لرئيس الس���لطة 

محم���ود عب���اس، للمصادقة عليه ليصب���ح قانونا 
ساري المفعول اعتبارا من 2022-4-1.

وتوقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 
2022 بقيم���ة 523 مليون دوالر، منها 300 مليون 

للمشاريع و200 مليون للموازنة.
واس���تندت الموازنة إلى برنامج اإلصالح بتحقيق 
نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 
2.5 -3%، وارتفاع نس���بة نم���و إجمالي اإليرادات 
العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 
7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دوالر مقارنة مع 
العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون 

دوالر وانخفاض في العجز بنسبة %30.
وأك���د رئيس ال���وزراء محمد اش���تية وضع أهمية 
اآلليات الالزمة لتنفيذ بنود الموازنة وااللتزام بها 
ومعالج���ة االختالالت المالية ف���ي قضايا تتعلق 
بصافي اإلق���راض والصح���ة، وبرنام���ج اإلصالح، 
ومكافح���ة الفق���ر والبطال���ة، واإليف���اء بالتزامات 
الحكوم���ة تج���اه أهلن���ا بالق���دس وقط���اع غزة، 
واالس���تمرار في توفير الخدمات للمواطنين وفق 
برام���ج حديثة، وخل���ق فرص عمل مباش���رة وغير 
مباش���رة. ووضعت الموازنة محددات تهدف الى 
تعزيز مس���يرة التعافي ما بع���د جائحة »كورونا«، 

وتحفي���ز النم���و االقتص���ادي، ومكافح���ة الفقر 
والبطالة، واس���تمرار تقدي���م الخدمات الحكومية 
للمواطنين واالهتمام برأس المال البشري من خالل 
إيالء األهمية لقطاعات التعليم والصحة والحماية 
االجتماعية، وتخصيص مش���اريع تنموية لتعزيز 
صم���ود المواطنين وخاصة بالقدس بما يصل إلى 

250 مليون دوالر، و1.9 مليار دوالر لقطاع غزة.
إلى جانب مضاعفة االهتمام بمناطق )ج(، وببرامج 
التدري���ب المهن���ي الموّجهة نحو فئة الش���باب 
وقضاي���ا المرأة ومحاربة الفقر وتخفيض نس���ب 
البطال���ة من خ���الل زيادة األنش���طة االقتصادية 

وتوس���يع قاع���دة المكلفين ومواجه���ة التهرب 
الضريب���ي مع التركي���ز على العدال���ة الضرائبية 
والتحفيز وضبط النفقات التشغيلية واستحداث 
نح���و 2800 وظيفة ف���ي القطاع الع���ام، وزيادة 
االهتم���ام بمش���اريع أجن���دة اإلص���الح، وتعزيز 
بناء قدرات المؤسس���ات لمواجه���ة أي صدمات 
مستقبلية. وظهرت مؤشرات مهمة في الموازنة 
بتركي���ز أولويات اإلنفاق نح���و قطاعات التعليم 
والرعاي���ة الصحية والحماية االجتماعية بنس���بة 
54% تتوزع بنسبة 20% للتعليم و14% للصحة 

و20% للحماية االجتماعية.

»اإلحصاء«: نمو االقتصاد الفلسطيني 7 % العام الماضي

غزة/ االستقالل: 
أضافت الش���ؤون المدنية ف���ي قطاع غزة أمس الخمي���س تصنيفًا جديدًا في 

موقعها االلكتروني يحمل اسم ” تصاريح عمال”.
وبموجب التصنيف الجديد أصبح »سيس���تم« ال���وزارة، يضم ثالثة تصنيفات 

رئيسية تصاريح “مواطنين” و«حاجات اقتصادية« و«عمال«.
ووافقت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي األحد الماضي عل���ى منح تصاريح عمل 

لقرابة 20 ألف عامل من قطاع غزة.
وقال منس���ق أعمال حكومة االحتالل غسان عليان، إن التصاريح الممنوحة في 

مجالي البناء والزراعة.
وأضاف عليان، أن القرار األول من نوعه منذ عام 2005، ويأتي بالتزامن مع اقتراب 

شهر رمضان المبارك واالستقرار األمني.
وأشار إلى أنه سيتم خالل األسابيع القليلة القادمة اإلعالن عن آلية العمل بأعداد 

التصاريح الجديدة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وتبلغ الكوت���ة الحالية لتصاريح قطاع غزة 12000 تصري���ح، 1000 منها لكبار 

.”BMC“ التجار ورجال األعمال
ووفق مصادر ستكون حصة التصاريح كالشكل التالي: 12 ألفًا في مجال البناء، 
وثمانية آالف في مجال الزراعة. كما يتم منح خمس���ين تصريحًا لمستخدمين 
يعملون في الحواجز بين القطاع و«إس���رائيل«. وكان االحتالل اإلسرائيلي وعد 

سابقًا بزيادة كوتة التصاريح الممنوحة لقطاع غزة إلى 30 ألفًا.

غزة/ االستقالل: 
ناقش����ت خلية األمن الغذائ����ي الحكومية، أمس 
الخميس، آخر المس����تجدات المتعلقة بأس����عار 

السلع وتوفرها داخل قطاع غزة.
وتضم الخلية كال من: وزارتي االقتصاد والمالية، 
ومباحث التموي����ن، والمكتب اإلعالمي الحكومي، 

وممثل عن القطاع الخاص.

وقال����ت الخلي����ة، إن الطواق����م المختصة كثفت 
جوالته����ا خ����الل األي����ام الماضي����ة الصباحي����ة 
والمس����ائية لمتابعة األس����عار والتأكد من عدم 

احتكارها أو استغالل المواطن.
وأكدت وجود اس����تقرار حالي في أس����عار السلع 
االساسية بعد الجلوس مع االتحادات والقطاعات 

الخاصة والموالت.

وطمأنت الخلية، المواطنين أن المخزون السلعي 
للسلع الرمضانية متوفرة بكميات كبيرة وكذلك 

المواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
واس����تعرضت اس����عار الدواج����ن والخض����روات 
المتوفرة في القطاع، والجه����ود المبذولة لضبط 
اس����عارها واس����تقرارها بم����ا يصب ف����ي صالح 

المواطنين.

خلية األمن الغذائي الحكومية تناقش مستجدات األسعار في غزة

تصاريح عمال.. تصنيف جديد ُيضاف 
إلى موقع الشؤون المدنية بغزة

بعجز 558 مليون دوالر.. الحكومة برام الله تقر مشروع قانون الموازنة العامة 2022
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االستقالل/ وكاالت: 
وضعت الخارجية الروسية شروطا لعقد لقاء بين الوزير 
س����يرغي الفروف ونظيره وزي����ر الخارجي����ة األوكراني 
دميت����رو كوليبا، ف����ي المقابل اتهمت كييف موس����كو 

بالسعي إلنشاء جمهورية جديدة في خيرسون.
كما أعلنت موسكو وقفا إلطالق النار بدأ أمس الخميس 
ف����ي ماريوبول جنوب ش����رقي أوكراني����ا، بهدف إجالء 

المدنيين من المدينة المحاصرة.
و قال الناطق باسم الرئاسة الروسية )الكرملين( ديمتري 
بيس����كوف في تصريحات صحفي����ة األربعاء إن هناك 
الكثير من العمل إلنجازه في مفاوضات إسطنبول، غير 
أنه وصف ب����دء الجانب األوكراني في صياغة مقترحات 

ملموسة ومكتوبة باألمر اإليجابي.
في األثناء، أكد مفاوض أوكراني أن محادثات السالم مع 

روسيا ستستأنف عبر اإلنترنت اليوم الجمعة.
م����ن جهت����ه، ق����ال الرئي����س األوكران����ي فولوديمير 
زيلينس����كي »لن نقدم أي تنازالت، وس����نقاتل من أجل 

كل جزء من أرضنا ومن أجل كل فرد من ش����عبنا«.
في حين ق����ال الكرملين األربعاء إن المفاوضات الجارية 
في إس����طنبول لم تفض إلى نتائ����ج واعدة، وصرح وزير 
خارجية فرنسا جان إيف لودريان بأنه ال يرى تقدما في 

المفاوضات.
وكان مستش����ار الرئي����س األوكران����ي ورئي����س الوفد 
المفاوض ميخايلو بودولياك ق����ال إن بالده في انتظار 
الرد الروسي على مشروع معاهدة سالم بشأن الضمانات 
األمنية لبالده خالل أي����ام. وأضاف بودولياك أن كييف 
تسعى كي تكون المعاهدة متعددة األطراف، وبحضور 

دول ضامنة، لتضمن عدم شن حرب عليها مستقبال.
وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف، الذي زار 
الصين األربعاء، ق����ال إنه »راض« عن نتائج المفاوضات 
ف����ي تركيا، مؤكدا أنها ليس����ت نتائج نهائية، وأضاف 
الوزي����ر الف����روف للصحفيي����ن ف����ي بكي����ن أن الجانب 
األوكران����ي فهم بأن ملف ش����به جزي����رة القرم )جنوب( 
وإقليم دونباس )شرق( أمر منته، في إشارة إلى سيطرة 
موس����كو على المنطق����ة األولى، وإع����الن جمهوريتين 
انفصاليتي����ن في منطقتي دونيتس����ك ولوغانس����ك، 

اللتين تشكالن إقليم دونباس الحدودي مع روسيا.
من ناحيتها، قالت فرنسا مساء األربعاء إنها ال ترى تقدما 

محرزا في المفاوضات الروسية األوكرانية، وأضاف وزير 
الخارجي����ة جان إيف لودريان في تصريحات تلفزيونية 
»الحرب مستمرة، في الوقت الحالي ليس هناك تقدم أو 

أمر جديد حسب علمي«.
وأض����اف الوزي����ر الفرنس����ي »الثقة أفع����ال.. وهي في 
الوق����ت الحالي غائب����ة«، معبرا عن اس����تعداد الحكومة 
الفرنس����ية للعمل مع الرئيس األوكراني بش����أن كيفية 
توفير الضمانات األمنية ضمن أي اتفاقية س����الم تبرم 

مع روسيا.
وف����ي األثناء، أعلن����ت وزارة الدفاع الروس����ية أن قواتها 
أنجزت المرحلة األولى من عمليتها العسكرية، وأجبرت 

القوات األوكرانية على التموضع في المدن الكبيرة.
وأضافت الوزارة الروس����ية أن كل مهام القوات الروسية 
على محوري كييف وتش����يرنيهيف ت����م إنجازها، وأن 

قواتها تعيد التموضع على المحورين.
وقال����ت إن الهدف من إع����ادة التموضع هو تنش����يط 
وتركي����ز العملي����ات عل����ى المح����اور ذات األولوية في 
دونب����اس، مؤكدة أن القوات الروس����ية وفرت الش����روط 
إلنجاز المرحلة النهائية من العملية العسكرية لتحرير 

دونباس.
وأش����ارت إلى أن قواتها تسيطر بش����كل تام على طرق 
المواصالت واإلمدادات الرئيسية التي تؤّمن احتياطي 

القوات األوكرانية.
وذكرت الوزارة أن القوات الروس����ية توسع من هجومها، 

وقد تمكنت من اختراق دفاعات الجيش األوكراني.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( إن 
القوات الروس����ية بدأت االنسحاب من محطة تشرنوبل، 

وإنها استعادت مواقع قرب خيرسون وميكواليف.
وكان ج����ون كيربي المتحدث باس����م البنتاغون قال إن 
بع����ض القوات الروس����ية أعيد تموضعه����ا من محيط 
كييف إلى بيالروس����يا، مضيفا أن موس����كو أدخلت نحو 
ألف عنصر م����ن مجموعة فاغنر إلى إقليم دونباس، وأن 
هن����اك دالئل على مس����اع من مجموع����ة فاغنر لتجنيد 

مقاتلين من ليبيا وسوريا.
وأضاف أن الجيش الروس����ي يمثل تهديدا راهنا على 
القارة األوروبية، مشيرا إلى احتمالية زيادة عدد القوات 
األميركية وانتش����ارها بأوروبا في ض����وء الوضع األمني 

الجديد.

استئناف المفاوضات اليوم الجمعة 
موسكو تشترط لعقد لقاء بين الفروف وكوليبا وكييف تتهمها بإنشاء جمهورية في خيرسون

تونس/ االستقالل: 
أعلن الرئيس التونس����ي قيس سعيد، مساء األربعاء، 
عن حل البرلم����ان المجمدة أعماله، داعيا لفتح تحقيق 
ضد من أس����ماهم »المتآمرين على الدولة«. وقد أثارت 
الخط����وة ردود فع����ل متفاوتة صب أغلبه����ا في خانة 

التنديد.
وجاء ه����ذا القرار بعيد اجتماع ع����ن ُبعد عقده أعضاء 
البرلم����ان المعل����ق ووصفه مراقبون بأن����ه تحد واضح 
للرئي����س، وصّوت����وا خالله لصال����ح إلغاء المراس����يم 
الرئاس����ية االس����تثنائية التي تمنحه صالحيات شبه 

مطلقة.
وأفادت الجريدة الرس����مية بأن الرئيس أصدر مرسوما 
بح����ل البرلم����ان في وقت متأخ����ر من مس����اء األربعاء، 
وذلك بعد 8 أش����هر من تعليقه عمل المجلس وتوليه 

السلطة التنفيذية بالكامل.
ولدى إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس األمن القومي 
في وقت س����ابق األربعاء، قال سعيد إن قرار الحل جاء 
حفاظا على الدولة ومؤسساتها وذلك بناء على الفصل 

ال�72 من الدستور.
وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و«محاولة 
انقالبي����ة«، وتابع أن النواب الذين عقدوا جلس����ة عن 
ُبعد »يعلمون أن ال ش����رعية لهم وما يفعلونه اآلن وما 

سيفعلونه الحقا، ال قيمة قانونية له«.
وح����ّذر الرئيس التونس����ي من أن »أي لج����وء للعنف 
س����يواجه بالقان����ون وبالق����وات المس����لحة«، وقال إن 

»الدولة ليست لعبة لمن يحاولون االنقالب عليها«.
ولدى اجتماعه مع رئيس����ة الحكوم����ة نجالء بودن في 
وقت س����ابق، هاجم س����عيد عقد نواب م����ن البرلمان 
جلس����ة افتراضية وقال إنهم »بال ش����رعية«، وتساءل 

»لماذا ال ينتظرون حتى يقول الشعب كلمته؟«.
وأض����اف أنه طلب م����ن وزيرة العدل تكلي����ف النيابة 
العام����ة بالقيام بدورها إزاء ما وصفه بالتآمر المفضوح 

على أمن الدولة.
ونقلت وكالة رويترز عن وس����ائل إعالم تونس����ية أن 
وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في 

البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وكان 116 نائب����ا بالبرلمان التونس����ي المجمدة أعماله 
)من أصل 217( أقروا مش����روع قانون يلغي اإلجراءات 
الرئاسية االستثنائية التي اتخذها الرئيس في ال�25 

من يوليو/تموز الماضي.
وف����ي أول ردود الفع����ل على هذا التط����ور الالفت في 
األزمة السياسية بتونس، قال عضو المكتب التنفيذي 
لحرك����ة النهضة أحمد قعلول إن الحركة »س����تواصل 

المعارضة السلمية والمدنية والدعوة للحوار«.

بدوره����ا، قال����ت النائبة ع����ن حركة النهض����ة يمينة 
الزغالم����ي »لس����نا خائفي����ن من الدفاع عن مؤسس����ة 
ش����رعية«. وأضافت »لم يس����حب الناس ثقتهم منا، 

الرئيس أغلق البرلمان بدبابة«.
كما قال طارق فتيت����ي نائب رئيس البرلمان المعلقة 
أعماله، إن نتيجة التصويت في الجلس����ة االفتراضية 

تخّول للمجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم.
وفي الس����ياق ذاته، اعتبر حزب العمال أن حل مجلس 
النواب خطوة س����تغرق البالد في طور جديد من النزاع 

على السلطة.
وج����اء في بيان للح����زب أن الرئيس »أغ����رق البالد في 
المجهول وعّمق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو 
اإلفالس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس منذ إعالنه 

اإلجراءات االستثنائية«.
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي 
كان دعا إلى عقد جلستين عامتين للبرلمان تخصص 
إحداهما للتصويت على إلغاء اإلجراءات االستثنائية 
الت����ي أعلنه����ا الرئيس س����عيد، والتي ش����ملت حل 

الحكومة وتعليق البرلمان.
وحّذر سعيد من محاوالت عقد جلسات للبرلمان، وقال 
إن قوات ومؤسس����ات الدولة »ستتصدى لمن يريدون 

العبث بالدولة، ودفع التونسيين لالقتتال«.

طهران/ االستقالل: 
ع����ّدت وزارة الخارجية اإليرانية، أمس الخميس، أن العقوب����ات األميركية الجديدة 
التي ُفرضت األربعاء على طهران، هي »مؤش����ر جديد على سوء نية« واشنطن حيال 

الشعب اإليراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة في بيان، إن »هذا القرار هو مؤشر 

جديد على سوء نية الحكومة األميركية حيال الشعب اإليراني«.
وأضاف أن العقوبات الجديدة »تثبت أن اإلدارة األميركية الحالية، بخالف ما تّدعيه، 
تغتن����م كل الفرص إلطالق اتهامات ال أس����اس لها بهدف ممارس����ة الضغط على 

الشعب اإليراني«.
وفرضت الواليات المتح����دة، أول أمس األربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج 
إيران للصواريخ البالس����تية، إثر هجوم في كردس����تان العراق تبناه الحرس الثوري 
اإليراني. وتس����تهدف العقوبات اإليراني محمد علي حس����يني و«شبكة شركاته« 
كمزودين لبرنامج إيران. وس����يتم تجميد أصولهم المحتملة في الواليات المتحدة 
ومنعه����م من الوصول إلى النظ����ام المالي األميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن 

مساعد وزير الخزانة األميركي، براين نيلسون.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير »تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي 
شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 آذار/ مارس« و«الهجمات الصاروخية 
األخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية الس����عودية واإلمارات العربية 
المتحدة« منها الهجوم الذي ش����نه المتمردون اليمني����ون الحوثيون في 25 آذار/ 

مارس على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العمالقة أرامكو.
وأعل����ن الحرس الثوري االيراني مس����ؤوليته عن هج����وم 13 آذار/ مارس، مؤكدا أنه 
استهدف »مركزا إس����تراتيجيا« إلسرائيل عدو طهران اللدود، في إقليم كردستان 
العراق. وفي 25 آذار/ مارس، تبنى المتمردون اليمنيون 16 هجوًما على السعودية، 

بينها الهجوم على خزانين نفطيين في جّدة.
وتأتي العقوبات ف����ي وقت تبدو الواليات المتحدة قريبة م����ن اتفاق مع إيران في 
المفاوضات غير المباش����رة المس����تمرة منذ أش����هر في فيينا إلحياء االتفاق حول 
النووي اإليراني المبرم عام 2015. وأتاح االتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل 
قيود صارمة على برنامجها النووي. إال أن الواليات المتحدة انسحبت منه عام 2018 
في عهد رئيس����ها الس����ابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية. رًدا على 

ذلك، تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب االتفاق.
وقال خطيب زادة، أمس الخمي����س، إن »الواليات المتحدة ورغم تأكيدها على أنها 
مستعّدة للعودة إلى تطبيق التزاماتها بموجب االتفاق النووي، إال أنها تستمّر في 

انتهاكه وكذلك )انتهاك( القرار 2231 الصادر عن مجلس األمن الدولي«.

تنديد داخلي متصاعد بالقرار.. الرئيس التونسي يحل البرلمان بعد جلسة افتراضية

االستقالل/ وكاالت: 
أعل���ن الجي���ش اليمن���ي، الخمي���س، التزام���ه بوقف 
العمليات القتالية، اس���تجابة لدع���وة مجلس التعاون 

الخليجي.
ج���اء ذلك في بي���ان مقتضب صادر ع���ن رئيس هيئة 
األركان العام���ة الفريق الركن صغير عزيز، نش���ره عبر 

حسابه على »تويتر«.
وق���ال عزي���ز »بتوجيهات قيادتن���ا، نؤك���د أن قواتنا 
المس���لحة ورجال القبائل والمقاوم���ة ملتزمون بدعوة 

األشقاء في مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات 
القتالي���ة«. والثالثاء، دعا األمين العام لمجلس التعاون 
الخليج���ي نايف الحجرف أطراف الصراع في اليمن إلى 

وقف العمليات القتالية، إلنجاح المشاورات.
ومس���اء الثالثاء، أعل���ن التحالف العرب���ي باليمن الذي 
تقوده الس���عودية، وقف عملياته العس���كرية داخل 

اليمن بدءا من صباح األربعاء.
وأوضح في بيان أن وقف العمليات »جاء استجابًة لطلب 
مجلس التع���اون الخليجي الثالث���اء بخصوص إيقاف 

العملي���ات العس���كرية تزامنًا مع انطالق المش���اورات 
اليمنية – اليمنية، إلنجاحها وخلق بيئة إيجابية خالل 

شهر رمضان«.
واألربع���اء، ش���هدت العاصم���ة الس���عودية الرياض، 
انطالق المشاورات اليمنية تحت رعاية مجلس التعاون 

الخليجي، والتي تجرى في ظل غياب جماعة الحوثي.
وخ���الل األيام القليل���ة الماضية دعت األم���م المتحدة 
والوالي���ات المتح���دة األمريكية واإلتح���اد االوربي إلى 

تنفيذ هدنة في اليمن خالل شهر رمضان المبارك.

الجيش اليمني: ملتزمون بوقف القتال استجابة لدعوة »التعاون الخليجي« إيران: العقوبات األميركية الجديدة 
تظهر »سوء نية« واشنطن
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رفح/ االستقالل:
افتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ونائب 
رئيس بلدية رفح محمد دهليز، الخميس، ملعب 
المواصي الخماس����ي المعش����ب، بحي المواصي 
غربي المدينة، بتمويل من خالل صندوق تطوير 

وإقراض الهيئات المحلية.
وش����ارك في مراس����م االفتتاح مدير عام صندوق 
تطوير وإق����راض الهيئ����ات المحلي����ة م. محمد 
الرمحي ومدير الصندوق في المحافظات الجنوبية 
م. معتز محيسن وأعضاء المجلس البلديم. أحمد 
عويضة وأ. عدلي ضهير وم����دراء الدوائر ببلدية 
رفح وعدد م����ن ممثلي لجان األحي����اء والهيئات 

المدنية بالمدينة.
وأزاح الوزير الصالح الس����تار عن حجر األس����اس 
لمش����روع إعادة تأهي����ل وتطوير ش����ارع أبو بكر 
الصديق، الممول م����ن المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية.
وأكد أ. دهليز أن المش����ارع تعب����ر عن التنوع في 
نوعية المشاريع التي تنفذها بلدية رفح، لتطوير 

كافة القطاعات في المدينة.
وبي����ن أن األش����هر األخيرة ش����هدت تنفيذ عدة 

مش����اريع لتطوير البنية التحتية وتأهيل شوارع 
داخلية في عدة أحياء بالمدينة، مردفًا:« نس����عى 
دوم����ًا لتعزيز الش����راكة المجتمعي����ة في انتقاء 
وتحديد أولويات المشاريع بما يتوافق مع حاجة 
كل حي وفق دراس����ة عدد الس����كان وحالة البنية 

التحتية وقطاع الخدمات لكل حي على حدة«.

بدوره، ش����كر الوزير الصالح بلدية رفح على حفاوة 
االستقبال والجهد الكبير المبذول لتطوير البنية 

التحتية وكافة القطاعات الحيوية في المدينة.
مضيفًا:« أتمنى أن أش����هد مراسم االفتتاح أيضا 
لمش����روع تأهيل ش����ارع أبو بك����ر الصديق خالل 

األشهر القادمة«.

بلدية رفح تفتتح ملعب المواصي المعشب

بيروت/ االستقالل:
يسافر السداسي سعيد دهشة، وعدنان سلوم، ويوغي حمادة، ومحمد حبوس، 
وجهاد أبو العينين، وحمزة حس���ين إلى دولة اإلم���ارات لالنضمام إلى صفوف 

المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم للصاالت.
وس���ينافس المنتخ���ب الوطني ضم���ن المجموعة األولى مع منتخب���ات لبنان، 

والسعودية، وُعمان.
ويقود الوطني المدرب شامل الداغستاني الذي يعّول على هذا السداسي نظًرا 
لتاريخهم الكبير في اللعبة، إضافة إلى كونهم العبي كرة قدم في أكبر األندية 

اللبنانية حالًيا.
ويلعب حبوس، والحس���ين مع األنصار، وسلوم مع التضامن صور، وأبو العينين، 

ودهشة مع العهد، بينما كان حمادة العًبا في شباب الساحل.
ويتدرب السداسي مع بعضهم البعض على ملعب الصرفند جنوب لبنان، قبل 

السفر إلى الفجيرة اليوم الجمعة.
وقال أش���رف صقر مدير المنتخب الوطني في تصريحات صحفية: »مش���اركة 
الالعبين الس���تة معنا س���تكون بمثابة ضربة معلم، إذ يعرفون بعضهم جيًدا، 

وسيشكلون إضافة فنية كبيرة للفدائي«.
وأكد: »نرغب في الوصول بعيًدا بتصفيات كأس آسيا، وخوض غمار البطولة التي 

ستقام في الكويت، نأمل أن يحقق الفدائي اإلنجاز المأمول«.

سداسي الدوري اللبناني 
يدعم تشكيلة وطني الصاالت

القاهرة/ االستقالل:
تح���دث المستش���ار مرتض���ى منص���ور رئيس 
الزمالك، عن أزمة هروب الالعب الس���ابق محمود 
عبدالمنعم كهربا، وقيمة صفقات معاري النادي.

وق���ال مرتضى منص���ور خالل مؤتم���ر صحفي 
الخميس: “األهلي تعاقد م���ع كهربا عن طريق 
محلل باللج���وء النتقال الالعب لناٍد برتغالي، في 
حين أن الزمالك تفاوض مع عبد الله السعيد بعد 

انتهاء تعاقده مع األهلي”.
وأش���ار: “محمود كهربا تمت إعارته من الزمالك 
مرتي���ن بنح���و 80 أو 90 مليون جني���ه، وحققنا 
مكاسب كثيرة من وراء الالعب، وعقده مع النادي 

البرتغالي كان لمدة أسبوع فقط”.
وأكد مرتضى منصور: “الزمالك س���يحصل على 
مستحقاته من كهربا بالحجز عليه بمستند ناٍد 
مدين لدى الغير، وستلعب مجانًا دون أي مقابل.

كما أوضح منصور أن محمد صبحي حارس مرمى 
الفريق قد تمت إعارت���ه لفاركو مقابل 5 ماليين 
جني���ه، مع وجود بن���د أحقية الش���راء مقابل 20 
مليون جنيه، وحصول الزمالك على جزء من إعادة 

بيع الحارس مستقباًل.
وذكر أنه تمت إعارة محمود جنش لنادي فيوتشر 
مقابل مليون جنيه فق���ط، موضحًا أن جنش تم 
تعديل عق���ده ليحصل على 5 ماليين جنيه في 
الموسم، وحصل على المبلغ ورحل لفيوتشر، كما 

يحق له فس���خ التعاقد من طرف واحد مقابل 2 
مليون جنيه.

وص���ّرح أن محم���د عبد الس���الم مداف���ع الفريق 
تم���ت إعارته لالتحاد الس���كندري مقابل مليون 
و750 أل���ف جنيه، مع وجود بن���د بأحقية النادي 
الس���كندري في ضمه نهائي���ًا مقابل 4 ماليين 
جنيه، في حين إن مروان حمدي تمت إعارته ب�3 
ماليين جنيه لس���موحة مع تجدي���د عقده لمدة 

موسم.

بينما زاد عقد أسامة فيصل  مع الزمالك من مليون 
جنيه في الموسم إلى 4 ماليين في الموسم.

وتابع: “أحم���د محمود تمت إعارته لفاركو مقابل 
2 مليون مع وجود بند أحقية الش���راء ب�3 ماليين 
جنيه، ونفس األمر بالنسبة لياسين مرعي المعار 

أيضا لفاركو”.
وأتم: ” أحمد نادر الس���يد تم���ت إعارته لنادي 
فيزيال البرتغالي وعقده تم توقيعه في االستاد 

كي يرحل عن النادي”.

رئيس الزمالك يتحدث عن »هروب« كهربا ويكشف قيمة صفقات المعارين

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، عن التصنيف الشهري 
للمنتخب���ات عل���ى مس���توى العالم والذي ش���هد قفزة قوي���ة لمنتخبي مصر 

والسعودية.
وش���هد ش���هر مارس، عدة مباريات حاس���مة لكافة المنتخبات المش���اركة في 
التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام أواخر هذا العام في قطر.

وخطف منتخب البرازيل صدارة التصنيف الشهري للمنتخبات من بلجيكا التي 
تراجعت للمركز الثاني، بينما جاءت فرنسا بالترتيب الثالث.

وتقدم منتخب مصر مركزين في التصنيف الدولي بعدما حل في المركز ال�32 
عالميًا، حيث كان بالمركز ال�34 خالل شهر فبراير الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
أقرت الجمعية العمومية لالتحاد الدولي لكرة القدم، 
الخميس، اعتماد العربية لغة رس���مية لدى »فيفا«، 
تلبية لمقترح قدمه جياني إنفانتينو في وقت سابق. 
جاء ذل���ك خ���الل فعالي���ات الجمعي���ة العمومية 
»كونغرس فيفا« ال� 72 المنعقد حالًيا في العاصمة 
القطري���ة الدوحة، على هامش قرع���ة كأس العالم 

 .2022
وأصبح���ت العربية رقم 5 ضم���ن اللغات المعتمدة 
في االتح���اد الدولي لك���رة القدم، بع���د اإلنجليزية 

والفرنسية واإلسبانية واأللمانية.

 وكان إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم، 
قد اقت���رح اعتماد اللغة العربية ف���ي »فيفا«، خالل 
حضوره فعاليات البطولة العربية للمنتخبات، والتي 

أقيمت في ديسمبر/ كانون األول الماضي. 
وفي س���ياق متصل، أعلن إنفانتينو ترشحه لوالية 
ثالثة على رأس االتحاد الدولي، وخوضه االنتخابات 
القادمة مطلع 2023 في الجلس���ة القادمة للجمعية 
العمومي���ة. وكان إنفانتين���و )52 عام���ا( انتخ���ب 
رئيس���ا »للفيفا« في 26 فبراير/ ش���باط 2016، خلفا 
للسويس���ري جوزيف بالتر، قبل أن ُيع���اد انتخابه 

بالتزكية لوالية جديدة في 2019.

تقدم مصر والسعودية 
في تصنيف فيفا الشهري

االستقالل/ وكاالت:
اعترف نجم برشلونة الشاب، نيكو جونزاليس، بعدم سهولة خطف 
البارس���ا لقب الدوري اإلس���باني هذا الموسم من الغريم التقليدي، 
ريال مدريد، بعدما ارتفع سقف طموح قطاع من جماهير البلوجرانا، 

في أعقاب فوز البارسا بالكالسيكو على الريال برباعية دون رد.
نيكو قال في تصريحات صحفية، نشرتها يومية سبورت اإلسبانية، 
مساء الخميس” يجب أن نؤمن بحظوظنا في الفوز بلقب الليجا، لكن 

ال نريد أن نخدع أحد، األمر معقد بالطبع”.
وأضاف مفيدًا” برشلونة يعيش فترة رائعة، وهناك حيوية واضحة 
في الفريق، ونسير بشكل تدريجي ونخوض مباراة تلو األخرى، ولو 

سارت األمور بشكل جيد سيكون لدينا فرصنا بالطبع”.
وع���ن تواجد برش���لونة ف���ي ال���دوري األوروبي، ق���ال نيكو” نحن 
متحمسون بشدة بشأن الفوز باللقب، لم أفز من قبل بأي لقب، والفوز 

بلقب اليوروبا ليج سيكون أكثر شيء خاص في حياتي بالكامل”.

»فيفا« يعتمد العربية لغة رسمية خامسةنجم برشلونة: خطف لقب »الليجا« من ريال مدريد أمر معقد
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 رام الله/ االستقالل:
أّكد نادي األسير أّن تدهورًا جديدًا طرأ على الوضع 
الصحي لألس����ير موس����ى صوف����ان )47 عاما( من 
طولكرم، حيث أثبت����ت الفحوص الطبّية مؤخرا أّنه 
مصاب ب����ورم في الرئة، وذلك بع����د أن جرى نقله 
من معتقل »عس����قالن« إلى مستش����فى »برزالي« 

اإلسرائيلّي.
وأوضح نادي األس����ير، في بيان ل����ه، الخميس، أنه 
بعد ثالثة أس����ابيع س����يتقرر ما إذا كان المعتقل 
صوفان يحتاج عملية الستئصال الورم، أم سيبدأ 
بالعالج الكيماوي، وذلك بن����اء على نتائج الخزعة 

التي سُتحدد طبيعة الورم.
وأوض����ح أّن صوفان، وهو أحد المعتقلين المرضى، 
واج����ه وما يزال ظروفا اعتقالية قاهرة منذ اعتقاله 

عام 2003، ومنها جريم����ة اإلهمال الطبي )القتل 
البطيء( التي ُتش����كل أبرز الّسياسات الممنهجة 
التي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، 
عدا عن العزل االنفرادي الذي واجهه مرات عديدة 

وساهم في تفاقم وضعه الصحّي.
وبين نادي األس����ير أن صوفان المحكوم بالّسجن 
المؤبد يعاني من مش����اكل صحية عديدة، إضافة 
إلصابته بالورم، وعلى الرغم من المطالبات العديدة 
التي وجهها منذ سنوات لتوفير العالج له ومعرفة 
الّتش����خيص الّنهائي لم����ا يعان����ي، إال أّنه ومنذ 
س����نوات لم يتلق أي استجابة لمطالبه، و«هذا جزء 
من سلس����لة طويلة من الّش����واهد التي تؤّكد أنه 
تعرض إلهمال طب����ّي ومماطلة متعمدة وتعذيب 
نفس����ّي، من خالل تالعب األطباء في اإلفصاح عن 

وضعه الصحّي الحقيقّي خالل السنوات الماضية 
وحّتى اليوم«.

وأش����ار إلى أّن هناك تزايدًا واضحًا في عدد حاالت 
األس����رى الذين يعانون من اإلصابة بأورام، »حيث 
إننا لم نشهد تسجيل إصابات بشكل متسارع كما 

شهدنا ذلك خالل العامين الماضي والحالي«.
والمعتقل صوفان هو ش����قيق المعتقلين عدنان 
ومحمد صوفان، حيث يقضي عدنان حكما بالسجن 

لمدة 29 عاًما، ومحمد محكوم بالسجن 18 عاما.
يذك����ر أّن نح����و 18 معتق����ال يواجه����ون اإلصابة 
بالّس����رطان وأورام بدرج����ات متفاوت����ة، وأخط����ر 
هذه الح����االت حال����ة المعتقل ناصر أب����و حميد، 
وه����م من بين نحو 600 معتق����ل مريض ممن تم 

تشخيصهم.

محكوم بالسجن المؤبد
إصابة األسير موسى صوفان بسرطان في الرئة

غزة/ االستقالل:
دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي د. يوسف الحساينة، 

إلعالء قيم التكافل والتضامن االجتماعي خالل شهر رمضان المبارك.
وأش���ار د. الحساينة في منش���ور على حس���ابه في منصة »فيس بوك« مساء 
الخميس، إلى أن ش���هر رمضان وجبت فيه زكاة الفطر كشرٍط لتكامل الصيام 
وصحته. وقال: »في وق���ت المحن يكون الصبُر ضياًء، والتكافُل واجبًا، وانتظاُر 

الفرج عبادًة«.
ة ألف   أزمة اجتماعي���ة أو اقتصادية ثمَّ

ِّ
وذكر د. الحس���اينة أنه ف���ي قلب كل

حكاية للوج���ع والمعاناة والحرمان والحاجة، مس���تدرًكا »لكن يضيئها الصبر 
ويملؤها النبل اإلنسانيُّ ويخفف من آثارها التآخي والتكافل والتعاون«.

 علينا شهر الرحمة بالرحمة 
َّ

وختم القيادي في الجهاد اإلس���المي: »اللهم أهل
والقبول والرضوان، واختم اللهم لنا شعبان بالتوبة والغفران«.

وم���ن المقرر أن تب���دأ الدول العربية واإلس���المية تحري هالل ش���هر رمضان 
المبارك، مساء اليوم الجمعة.

د. الحساينة يدعو إلعالء قيم التكافل 
والتضامن االجتماعي مع اقتراب شهر رمضان

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم عبرية، بأن جيش العدو »اإلسرائيلي« أطلق اسم »كاسر 
األمواج« على العملية األمنية، التي يس����عى من خاللها إلى مواجهة تصاعد 

العمليات الفدائية.
وقالت وس����ائل إعالم »إس����رائيلية«، ومنها صحيفة »يديع����وت أحرنوت«، 
وهيئة البّث الرسمية، وإذاعة الجيش »اإلسرائيلي«، إن »الجيش، أطلق اسم 
كاس����ر األمواج على حالة التأهب األمني الحالية، وذلك لمنع تنفيذ عمليات 

أخرى«.
ومن����ذ 22 آذار الجاري، ُقتل 11 إس����رائيليًا في سلس����لة عمليات منفصلة، 

نّفذها فدائيون فلسطينيون في األسبوع األخير.
من جهتها، قالت هيئة البث العامة اإلس����رائيلية، إن »الجيش اإلسرائيلي 
أعلن عن عملية عسكرية موّسعة في مناطق فلسطينية متفّرقة، تحت اسم 

كاسر األمواج، مقررًا تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتائب إضافية.
كما قّرر الدفع بكتائب عسكرية إلى مستوطنات غالف غزة«.

االحتالل يطلق »كاسر األمواج« 
لمواجهة عمليات المقاومة

رام الله/ االستقالل:
قال الرئيس محمود عباس مس���اء الخميس، إنه سيواصل 
دعم���ه الالمحدود للجه���ود المبذولة في س���بيل تجهيز 
مستش���فى جامعة اإلس���راء في غ���زة عبر تذلي���ل كافة 

العقبات أمام انجازه.
وأكد عباس خالل لقاء مع رئيس جامعة اإلسراء عبد الخالق 
الفرا عل���ى أن ملفي التعليم والصحة يعتبران في س���لم 

أولويات القيادة الفلسطينية.

وأش���اد عباس بما عرض���ه الفرا فيما يتعل���ق بجهود بناء 
وتجهيز المدينة الطبية.

وق���دم الفرا عرًضا يش���مل كافة مراح���ل تجهيز المدينة 
الطبية باعتبارها أحد المش���اريع الوطنية، كمؤسسة طبية 

غير ربحية تعدُّ األولى من نوعها على مستوى قطاع غزة.
وشرح نسبة اإلنجاز في مش���روع المشفى الجامعي، الفًتا 
إلى أنه »يأتي في سياق توفير خدمة صحية نوعية ألهلنا 
في المحافظات الجنوبية، وضمن مس���اعي الجامعة لتبني 

رؤية القيادة الفلسطينية في توطين الخدمة الصحية«.
وشكر الفرا، عباس على اهتمامه بمسيرة التعليم والحرص 
على االرتق���اء بقطاع���ي التعليم والصح���ة، وتقديم كل 
الدعم والمس���اندة لكل ما يهدف إلى بناء دولة فلسطين 

وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن جامعة اإلسراء أعلنت عن تدشين المدينة الطبية 
في 21 س���بتمبر 2021، برعاية عب���اس في مدينة الزهراء 

وسط قطاع غزة.

الدوحة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية » حم���اس » إس���ماعيل هنية مس���اء 
الخميس، أن األسرى والمس���رى هما عنوان صراع 

مفتوح مع االحتالل »اإلسرائيلي«.
وقال هنية في كلمة مقتضبة بثتها قناة األقصى 

الفضائية بمناس���بة ش���هر رمضان، إن العمليات 
الفدائية الباسلة التي انطلقت في الداخل المحتل 
والضفة تؤكد اس���تمرار ش���عبنا بالمقاومة حتى 

التحرير والعودة.
وخاطب األس���رى قائاًل إن »المقاومة المباركة التي 
حققت صفقة وفاء األحرار المش���رفة، عند عهدها 

معكم، وهذا حساب مفتوح بين شعبنا والمحتلين، 
وال يمكن أن يغلق إال بتحريركم، هذا عهدنا وعهد 

شعبنا ولن نخذلكم«.
وأضاف هنية »هذا هو عهدنا، وإن شاء الله يكون 
لكم الوفاء بحرية تتنس���مون فيها أش���عة شمس 

بعيدة عن أشواك السجون«.

هنية: األسرى والمسرى عنوان صراع مفتوح مع االحتالل

عباس: سنذلل كل العقبات لتدشين مستشفى جامعة اإلسراء بغزة

االحتالل من الوصول إليهم«.
وتابعت كتيبة جني���ن في بيانها:« إن يقظة مقاتلينا، كش���فت هذه العملية الجبانة 
وتص���دت مجموعات س���رايا القدس في مخي���م جنين لقوات االحت���الل، حيث دارت 
اش���تباكات عنيفة ف���ي أكثر من مح���ور، وأدت إلصاب���ة جندي صهيون���ي من قوات 

»الدوفدوفان«.
ونعت الش���هيد المجاهد سند أبو عطية ابن مخيم جنين، والشهيد يزيد السعدي من 
مدينة جنين، اللذي���ن ارتقيا أثناء المواجهات مع قوات االحت���الل، وإصابة اثنين من 
مجاهدي الكتيبة، مؤكدة أن دم الش���هداء يوحد جماهير شعبنا في تصويب البوصلة 
تجاه عدونا الغاصب، وإش���عال نار المقاومة والمواجهة حت���ى تحرير أرضنا وتطهير 

مقدساتنا.
كما نعت الش���هيد البطل نضال جعافرة من مدين���ة الخليل، والذي نفذ عملية الطعن 

البطولية جنوب بيت لحم.

الس���عدي )23 عاًما( وإصابة طفيفة إلى مستشفى ابن سينا، 
و3 إصابات بالرصاص الحي في األطراف إلى مستشفى جنين 

الحكومي.
وأوضحت ال���وزارة أن حصيل���ة الجريمة »اإلس���رائيلية« في 
مخيم جنين وصلت إلى 15 إصابة، بينها 14 بالرصاص الحي 
وإصابة باالختناق بالغ���از، منهم 3 إصابات صنفت على أنها 

خطرة، وإصابة واحدة متوسطة.
وق���ال مراس���لنا إن عش���رات اآللي���ات العس���كرية اقتحمت 
المخيم بش���كل مفاجئ، فيما اعتلى قناصة االحتالل أسطح 
المنازل. وأضاف أن ق���وات االحتالل حاصرت عدًدا من منازل 
المواطنين، وطالبت عبر مكبرات الصوت األهالي بالخروج من 

منازلهم إلى الشارع.
وأش���ار إلى أن أصوات إطالق نار كثيفة ُسمعت في المخيم؛ 
ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات االحتالل 

وسط تصاعد أعمدة الدخان.
وأوضح���ت ال���وزارة أن الغاز المس���يل للدموع ال���ذي أطلقه 
االحتالل في محيط مستش���فى جني���ن الحكومي دخل إلى 

قسم الطوارئ وأربك العمل.
أما موقع »واال« العبري فقال إن جندًيا إسرائيلًيا أصيب خالل 

المواجهات في المخيم.
فيما ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أن المئات 
من جن���ود االحتالل اقتحم���وا مدينة جني���ن ومخيمها فجر 
الخميس في حملة عسكرية هي األوسع منذ سنوات العتقال 

مطلوبين.
وذكرت الصحيفة أن اشتباكات عنيفة دارت في مخيم جنين 
ما أدى إلصابة أحد عناصر وحدة المس���تعربين »دوفدوفان« 
بجراح طفيفة نقل على إثرها للعالج في المستشفى. وقالت 
إن الفلسطينيين استشهدوا في االشتباكات خالل محاصرة 

عدة مباٍن ل�«مطلوبين« واعتقال بعضهم.
وأضافت الصحيفة أن »العملية هي األوس���ع خالل السنوات 
األخيرة وضمت مئات الجنود من لواء جوالني، واس���تهدفت 
محاصرة مباٍن لمشتبه بهم بمساعدة منفذ عملية »بني براك« 
الشهيد ضياء حمارشة، ومشتبه بهم بتنفيذ عمليات إطالق 
نار«. وفي وقت الحق من يوم أمس، شّيع آالف الفلسطينيين 
من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، جثماني الشهيدين 
الس���عدي وأبو عيطة، وذلك في مسيرات جماهيرية حاشدة 
انطلقت من مش���فى الش���هيد خلي���ل س���ليمان الحكومي 

يتقدمها مقاومون مسلحون.
 وجابت المس���يرة ش���وارع مدينة جنين، وس���ط إطالق النار 
وصيحات الغضب حيث ردد المش���اركون الهتافات الوطنية 
المنددة باالحتالل وسياس���اته والداعية الس���تمرار المقاومة 

وتصعيدها. 
ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، وجثماني الشهيدين 
عل���ى األكتاف، ثم توجهوا لمنزلي عائلتي الش���هيدين في 
مدينة ومخي���م جنين، وبعد إلقاء نظرة ال���وداع األخيرة على 
جثمانيهما، انطلق موكبا التش���ييع نحو مقابر الشهداء في 

مدينة ومخيم جنين. 
وبع���د إي���واء جثمانيهما الث���رى، ألقيت ع���دة كلمات نعى 
المتحدثون فيها الش���هيدين، وأش���ادوا بمناقبهما، ونددوا 
باالحتالل وجرائمه وممارس���اته ضد الش���عب الفلس���طيني 

واستهدافه لمدينة جنين ومخيم جنين.
�شهيد يف بيت حلم

أما في مدينة بيت لحم، فقد استش���هد ش���اب بعد تنفيذه 
عملي���ة طعن ق���رب مس���توطنة »غوش عتصي���ون« جنوبي 

المدينة، بعد إصابته مستوطًنا بجراح.
وذكر موق���ع »والال« العب���ري، أن عملية الطع���ن وقعت قرب 

مفترق »ألعازار«، وأصيب خاللها مس���توطن )28 عاًما( بجراح 
خطيرة.

وأعلن���ت وزارة الصح���ة عن إبالغه���ا عبر »االرتب���اط المدني« 
استشهاد الش���اب نضال جمعة جعافرة )٣٠ عاًما( برصاص 

االحتالل جنوبي بيت لحم.
وكان الشهيد حمارشة من مخيم جنين نفذ عملية إطالق نار 
في مدينة »بني براك« وقتل خمس���ة إسرائيليين بتاريخ 29 

مارس/ آذار الجاري.
وجاءت عملية حمارشة بعد عمليتي طعن وإطالق نار في بئر 
الس���بع والخضيرة، أدتا لمقتل ستة إس���رائيليين، ونفذهما 
محم���د أبو القيعان م���ن النقب وأيمن وخال���د اغبارية من أم 
الفحم. إلى ذلك، أصيب شاب برصاص جيش االحتالل صباح 
الخميس، خ���الل مواجهات في محيط مصانع »جيش���وري« 
اإلس���رائيلية بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري المقام 
على أراض���ي المواطني���ن غرب طولك���رم بالضف���ة الغربية 

المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة بإصابة ش���اب بجراح متوسطة برصاص 
االحت���الل الحي ف���ي الح���وض، مش���يرة إلى أنه���ا وصلت 

مستشفى طولكرم الحكومي.
وذكر مراس���لنا أن ق���وات االحتالل أطلق���ت الرصاص الحي 
والمعدن���ي المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المس���يل للدموع 
تجاه الش���بان، ما أدى إلصابة أحدهم بالرصاص الحي وصفت 

حالته بالمتوسطة، إلى جانب العشرات باالختناق.
وأوضح أن قوات االحتالل كثفت من تواجدها العس���كري في 
المنطقة، كما نشرت آلياتها في محيط جدار الضم والتوسع 
العنصري المقام على أراضي بلدات وقرى الش���عراوية شمال 
طولكرم، في الوقت ال���ذي أغلقت فيه جميع بواباته، ومنعت 

العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي ال�1948.

3 �شهداء ..

»�شرايا القد�س«..

أريحا/ االستقالل:
أصيب مس���اء الخميس، المواطن ضيف الله جديع ج���دوع قرينات )55 عاما( 
بجروح جراء اعتداء مس���توطنين عليه، أثناء رعي���ه أغنامه قرب قرية فصايل 

شمال مدينة أريحا.
وقال قرينات، إن مس���توطنين هاجم���وه بينما كان يرع���ى أغنامه في إحدى 
المناط���ق الرعوية، وأطلقوا كالبهم عليه، ورش���قوه بالحج���ارة خالل محاولته 

التصدي لهم، ما أدى إلصابته بجروح ورضوض.

إصابة راعي أغنام باعتداء 
للمستوطنين في فصايل
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لندن/ االستقالل: 
أن يعيش عصفور على رأس����ك وبين خصل شعرك، فهذا شعور ال يوصف. 
حيث عاش����ت امرأة بريطانية تجربة ربما هي األولى من نوعها، حيث عشش 

عصفور صغير في شعرها لمدة 84 يومًا وفقا لصحيفة »نيويورك بوست«.
 :The Guardian وقالت هانا بورن تيلور، المصورة وكاتبة اإلعالنات لصحيفة
»كل يوم، كان يصنع أعشاش����ا صغيرة في ش����عري، على أخ����دود الترقوة، ما 

جعلني أشعر بالرهبة««.
وأضافت: »كان يضع نفس����ه تحت ستارة من الشعر ويجمع خصالت منفردة 
بمنقاره، ونحتها في دائرة من األقفال المنسوجة، على شكل عش صغير، ثم 

استقر في الداخل، كان يبدأ من جديد كل يوم«.
وتابعت تيلور: » بعد عاصفة رعدية ش����ديدة السوء )سبتمبر 2018(، وجدت 
طائرا صغيرا - عصفور برونزي مجنح - بالكاد يبلغ من العمر شهرا، على األرض، 
تم التخلي عنه من قبل س����ربه، كانت عيناه مغمضتين بشدة وكان يرتجف، 

بحجم إصبعي الصغير«.
وأش����ارت إلى أنه »اس����تيقظ في اليوم التالي وكان فمه مفتوحا ويصرخ من 

الجوع، وأطعمته حتى تسلق الشعر وبقي لمدة 84 يوما«.
وفي النهاية نما العصفور بالقوة الكافية لالنضمام إلى سربه.

عصفور يعشش في شعر 
امرأة بريطانية 84 يومًا!

)apaimages (   م�شاهد من احلقول اخل�شراء �شرقي مدينة غزة

باريس/ االستقالل: 
»أنت مؤٍذ ومزي���ف«؛ بهذه العب���ارة افتتح محامي 
االدع���اء مرافعت���ه ف���ي محاكمة طبيب األس���نان 
الفرنس���ي الموقوف عن ممارس���ة المهنة، ليونيل 

غيدج، وأبيه الطبيب أيضًا جان كلود غيدج.
وكان���ت الجلس���ات التمهيدية قد بدأت الش���هر 
الماضي أم���ام محكمة الجزاء في مرس���يليا، جنوب 
فرنسا، بعد عشر سنوات كاملة من التحقيقات في 

القضية.
والتهمة الموجهة للطبيب هي التسبب في إعطاب 
-أله���داف مادية- لحوال���ي 350 مريضًا قصده في 
عيادته بالحي الشمالي لمرسيليا للعالج من ألم في 

األسنان.
وقام المتهم ووالده باقتالع أسنان عشرات المرضى 
من دون وجه حق، وذلك بهدف عمل أطقم صناعية 

أو زراعة أسنان لهم، وهي طرق العالج األكثر ربحًا.
وتقدم محامي الضحايا مارك سيكالدي بقائمة 

جاء فيها أن المتهمين االثنين اقتلعا 580 سنًا 
صحيحة من أفواه 55 مريضًا من موكليه.

وقال في مرافعته: »لك���ي تدركوا حجم الضرر 
فإن هذا الرقم يعني بمجموعة تشويه 20 فمًا، 

وحرمانها من األسنان بالكامل«.
وخالل األسبوعين األولين للجلسات استمعت 
المحكمة إلى أقوال 55 مدعيًا، اس���تفاضوا في 
وصف ما عانوه من آالم ومعاناة مس���تمرة كانوا 

في غنى عنها.
وقال بعضهم إن���ه ما زال يتألم رغم مرور أكثر 
من عشر سنوات على مراجعته الطبيب المتهم.

م���ن جانبه، اعترف ليونيل غي���دج بأنه ارتكب 
أخطاء في العالج، وكرر أنه لم يكن يقصد إيذاء 

أي من مرضاه أو تشويهه.
وأض���اف بنبرة مس���رحية: »أموت م���ن الخجل 
والتأثر للمعاناة التي تسببت فيها لمرضاي«؛ 
لك���ن محامي االدعاء رد عليه ب���أن ما قام به لم 

يك���ن تطبيبًا بل تجارة، وأن���ه قد نفذه بالحيلة 
والعنف.

ومضى المحامي في مرافعته ش���ارحًا المعاناة 
النفس���ية لموكليه: »الفم يا س���يدي القاضي 
لي���س آل���ة للمضغ فحس���ب. بل ه���و مصدر 
االبتس���امة، ومفت���اح العالق���ات االجتماعية. 
وبهذا تم تعذيب المرضى نفسيًا أيضًا وإزعاج 

هويتهم«.
واس����تنادًا إلى نتائج التحقيقات، فإن الطبيب 
كان يلجأ إلى تعرية السن من الميناء الخارجية 
بهدف تعريض المريض لحساس����ية مؤلمة 
عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة. وبعد 
ذلك يقنعه بضرورة قلع السن وتركيب جسور، 
أو زرع أس����نان صناعية مرتفع����ة الكلفة. وفي 
عدد من الحاالت تم تغيير كامل األسنان. ومن 
المقرر أن يصدر الحكم في القضية في الرابع 

من الشهر المقبل.

طبيب أسنان ووالده يقتلعان 580 سنًا من المرضى للربح السريع

لندن/ االستقالل: 
قال���ت الش���رطة البريطاني���ة إن صبًيا يبل���غ من العمر عامي���ن توفي في 

المستشفى بعد أن عضة كلب يوم االثنين الماضي.
 ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” أوضحت الشرطة أن الصبي البالغ من العمر 

عامين لقى مصرعه في حادث وقع في إجدون ، ورشيسترشاير. 
وقالت الش���رطة إن عائلة الطفل حاولت نقله بأنفسهم إلى المستشفى، 
لكنهم توقفوا في مركز ورسستر الريفي بناء على نصيحة خدمة اإلسعاف، 
حيث تم نقله من هناك إلى مستش���فى ورشيسترشاير الملكي بواسطة 
سيارة إسعاف، ثم إلى مستشفى برمنغهام لألطفال حيث توفي لألسف.

  وأوضح���ت المش���رفة ريبيكا لوف: »لق���د أبلغنا هذا الصب���اح أن الصبي 
الصغير الذي أصيب في حادثة يوم االثنين في إجدون ، ورسيستيرشاير 
قد توفي لألس���ف«. وأضافت المش���رفة أن تقرير الش���رطة االولى قال إن 
الطفل الذي يبلغ من العمر عامين كان يعاني من سكتة قلبية في حوالي 
الس���اعة 11.20 من صباح يوم االثنين 28 مارس ، ولكن سرعان ما ثبت أن 

الطفل قد أصيب بجروح نتيجة عضة كلب في  ورشيسترشاير.

كلب شرس يفتك بطفل 
حتى الموت ببريطانيا

أمستردام/ االستقالل: 
قتل ش����خصان برصاص مس����ّلح أطلق الن����ار عليهما 
داخل مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في مدينة 
جفوليه بشمال هولندا مساء األربعاء، بحسب ما أفادت 

الشرطة ووسائل إعالم محلية.
وقالت الش����رطة في تغريدة على تويتر إّن »شخصين 

قت����ال في إطالق ن����ار«. من جهتها قال����ت إذاعة »آر تي 
إل أوس����ت« المحلي����ة إّن الهج����وم وق����ع داخل مطعم 

ماكدونالدز قرابة الساعة 18:00 )16:00 ت غ(.
ونقلت اإلذاعة عن شهود عيان قولهم إّن القتيلين كانا 
يتناوالن الطعام عندما دخل مسّلح وأطلق النار عليهما، 

في هجوم كان على ما يبدو »محّدد الهدف«.

وأف����ادت اإلذاعة أّن الرجل المس����ّلح »طل����ب أواًل وجبة 
وجلس إل����ى طاولة قريبة من الضحيتين قبل أن يطلق 

النار عليهما«. وسرعان ما الذ مطلق النار بالفرار.
وفرضت الش����رطة طوقًا أمنيًا حول المطعم وطلبت من 

كّل من لديه أّي معلومة تفيد التحقيق االّتصال بها.
وشوهدت مروحية تحّلق في سماء المنطقة.

الجزائر/ االستقالل: 
كشف القضاء الجزائري، تفاصيل مرعبة عن جريمة 
ارتكبها رجل أق���دم على قتل ابن���ه الرضيع، وذبح 

زوجته انتقاما منها.
وكشفت محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء 
في العاصمة الجزائرية، أن س. بالل قتل فلذة كبده 
الرضيع بوحش���ية، مس���ببا له جروحا خطيرة ونزيفا 
داخليا بالمخ، ليواص���ل حصد المزيد من األرواح من 
أفراد أسرته الصغيرة ويقوم بذبح زوجته من الوريد 

إلى الوريد انتقاما منها.
وكش���ف المتهم أثناء محاكمته للمرة الثانية، أنه 

»قتل ابنه الرضيع الذي لم يتجاوز العامين من عمره 
ومارس عليه طقوس���ا غريبة، ادعى أنها عالج فعال 
إلخراج الجن من جس���ده الصغير، حيث قام بعضه 
وضربه بإناء معدني تسبب له في حدوث نزيف حاد 
بالم���خ واألذن، وفارق الحياة بعد س���اعات قليلة من 

دخوله غرفة اإلنعاش. وفقا لروسيا اليوم.
وقال المتهم خالل اإلدالء بأقواله، إن عالقته بزوجته 
لم تكن جيدة منذ زواجهما الذي كان تقليديا، وبعد 
والدة طفله وبلوغه الس���نتين من العمر، أخبرته انه 
مصاب »بمس شيطاني« وعليهما معالجته بالرقية 

الشرعية.

وأض���اف أنهما تنقال لع���دة رقاة م���ن أجل عالجه 
وإخ���راج »الجن« المزع���وم من دون ج���دوى، غير أن 
زوجت���ه أخبرته الحقا عن طريق���ة جيدة يمكنها أن 
تساهم في شفاء طفلهما، وهي طقوس تعلمتها 

من امرأة روحانية على حد قوله.
وأش���ار إل���ى أن زوجته طلبت من���ه تعذيب الطفل، 
ومنحت���ه الخطوات الت���ي عليه أن يق���وم بها، كما 
نصحته أال يكترث لصراخه أثناء ذلك، ألنه حسبها 
تأثر من الجن���ي فقط، وامتث���اال لطلباتها، تعرض 
الرضيع ألبش���ع أنواع التعذيب حتى فاضت روحه 

إلى بارئها.

يقتل ابنه الرضيع إلخراج الجن.. ويذبح زوجته في جريمة مروعة

طلب وجبة ماكدونالدز.. ثم قتل رجلين بالرصاص في المطعم

لندن/ االستقالل: 
أمضى إيامون وكلير غودبراند الليلة األولى لهما كعريس���ين مكبلين باألصفاد 
داخل زنزانتين منفصلتين في السجن بعد أن تهجمت العروس على والدتها، 

فيما تولى عريسها وأخوه ضرب أحد المدعوين.
وتح���ول حفل الزفاف، وفقًا لما جاء في موقع »ميرور« إلى هرج ومرج قبل أن تبدأ 

االشتباكات أبطالها العريسان. 
وألقت الش���رطة القبض على العروس والعريس واخوته بعد أن تهجمت كلير 

على أمها في حفل االستقبال في غرب لوثيان بأسكتلندا. 
و اندلع���ت الفوضى بعد أن ضربت الع���روس البالغة من العمر 26 عامًا والدتها 
شيري آن ليندساي وأحدثت بلبلة قبل أن ينضم عريسها إيامون، 33 عامًا، وأخوه 
كيران، ويعتديان بالضرب على المدعو ديفيد بويد ويتسببان له بإصابات بالغة، 
كم���ا ذكرت المحكمة.  وبدت كلير بعد إطالق س���راحها من الحجز وهي ترتدي 
بدلة ما بعد الزفاف، في حين خرج العريس وش���يقيه وهما في مالبس السجن 

ينتعالن أحذية الزفاف المتسخة.
وحث الفيلم المص���ور أثناء الزفاف، الذي يظهر بداية وقوع اإلش���كال الفريق 
القانوني الموكل عن الثالثي للتفاوض بشأن اإلقرار بالذنب بغية تخفيف عدد 

التهم الموجهة أمام محكمة »ليفينغستون شيريف«.
وأقرت كلير باالعتداء على والدتها والتس���بب بإصابات خطيرة لها. كما اعترف 

الشقيقان بضرب أحد المدعوين.

عروسان يمضيان ليلة 
الزفاف في السجن


