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بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي القائد زياد 
النخالة، مساء السبت، أن معركة مخيم جنين الكبرى 
قبل عش���رين عامًا س���تبقى ش���اهدًا على بطوالت 

الشعب الفلسطيني ومقاتليه.
وقال النخالة في تصريح له مس���اء السبت: »أنحني 
بكل ما أملك من قوة أمام إخواني وأحبائي الشهداء 

الذين ارتقوا فجر السبت في جنين، وكل الشهداء«.
وتابع: » ف���ي ظالل معركة جنين غادرنا الش���هداء، 
فكانت ه���ي ذات المعركة وكانت جنين بعنفوانها 
ورجالها«. وأوضح القائد النخالة أن »الهمة المباركة 
التي تسكن كل الضفة الغربية الباسلة من شمالها 

إلى جنوبه���ا يبدع فيها المجاهدين 
التضحية  نم���اذج  أروع  ويس���جلون 

النخالة: المجاهدون يرسمون مستقبل شعبنا بعيدًا
 عن السالم المدنس ومؤتمرات التطبيع المهينة

جنين/ االستقالل:
قال الشيخ بسام السعدي القيادي البارز في حركة الجهاد 
اإلس���المي، إن ش���هداء فجر األول من رمضان األبطال في 

القيادي السعدي: دماء شهداء جنين 
لهيب االنتفاضة القادمة في كل الساحات

حمدونة: هناك أسرى أمضوا أكثر 
من 40 رمضان داخل السجون

غزة/ االستقالل:
طال���ب مدير مركز األس���رى للدراس���ات رأف���ت حمدونة، 
المؤسس���ات الحقوقية واالنسانية بالضغط على االحتالل 

صحيفة عبرية: »إسرائيل« تخشى من رد »الجهاد« على اغتيال شهداء جنين

غزة/ دعاء الحطاب: 
أكد مختصان بالشأن السياس���ي، أن اغتيال قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي ثالث���ة مقاومين قرب مدينة 

جنين ش���مالي الضفة الغربية المحتلة، ُتدلل على 
لالحتالل،  والدموية  االجرامية  العقلية 
كما تعكس مدى حالة اإلرباك والتخبط 

جريمة االغتيال في جنين.. محاولة 
»إسرائيلية« الستعادة »هيبة« مفقودة

غزة/ معتز شاهين:
األج���واء الرمضانية ه���ذا العام في منزل األس���ير« خليل 
العواودة« ليست على ما يرام، فجرح األسر والبعاد يتهيج 

مع حلول رمضان.. لهيب الشوق يشتعل في 
قلوب أسرة  األسير المضرب »خليل عواودة«

جنين/ االستقالل:
اغتالت قوات إس���رائيلية خاصة، فجر الس���بت، ثالث���ة مقاومين بعد 
اس���تهداف المركبة التي يستقلونها بعش���رات األعيرة النارية على 

دوار عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكش���فت صحيفة »يديع���وت أحرن���وت« العبرية، أن 4 
جنود إس���رائيليين أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة، خالل 

إصابة قائد وحدة اليمام« وثالثة جنود آخرين
استشهاد 3 مقاتلين من سرايا القدس في جريمة اغتيال »إسرائيلية« بجنين.. والمقاومة تتوعد

مواجهات بالنار.. تصاعد عمليات المقاومة 
يربك حسابات منظومة أمن »الكيان«

غزة/ خالد اشتيوي:
تش���هد الضفة الغربية المحتل���ة ومناطق الداخل 
المحتل، تصاعدًا ملحوظًا ف���ي العمليات الفدائية، 

والتي أودت خالل ش���هر آذار/ مارس المنصرم إلى 
مقتل )12( »إس���رائيليًا« وإصابة )64( 
آخري���ن بجراح متفاوت���ة، ما وضع قادة 

النخالة وهنية يستعرضان تصاعد 
العدوان »اإلسرائيلي« ضد شعبنا

بيروت/ االستقالل:
تلقى المجاهد زياد النخال���ة األمين العام لحركة الجهاد 
االس���المي في فلس���طين اتصااًل هاتفيًا م���ن المجاهد 

القيادي المدلل: دماء شهداء 
جنين ستشعل المعركة المقبلة

20 شهيدًا ومقتل 12 »إسرائيليًا« 
في 821 عمال مقاومًا بمارس

رام الله/ االستقالل:
رصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة لالحتالل 
»اإلسرائيلي« في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل 

االحتالل يعتقل أربعة شبان من منطقة باب العامود في القدس

اأثر ال�صهداء الثالثة بعد ا�صتباكهم مع قوة اإ�صرائيلية خا�صة على دوار عرابة جنوب مدينة جنني، فجر الأم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت صحيفة عبرية مس���اء الس���بت، إن »الجهاد 
اإلس���المي« يهيمن على ش���مال الضف���ة الغربية، 
وينجح في تهريب وضخ مبالغ مالية كبيرة لنشاطات 
الخاليا العس���كرية التابعة للحركة، ويقوم بش���راء 
األس���لحة وتجنيد فلس���طينيين لتنفيذ هجمات، 
ويقف خلف هذه النشاطات أمين عام الحركة زياد 
النخالة، ورئيس الجناح العس���كري أكرم العجوري، 

وكالهما يعمالن من لبنان.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: إن ما ينبغي أن 

يزعج »إسرائيل« اآلن هو إمكانية أن يذهب »الجهاد 
اإلس���المي« للرد على االغتيال من قط���اع غزة، وهو 
تنظيم له وجه���ات نظر ومصال���ح مختلفة أثبتت 
في الماضي ذلك، وأنه ال يستس���لم لرغبات حماس 
التي تسعى إلبعاد غزة عن الحرب في هذه المرحلة، 
وترك���ز جهودها عل���ى تصعيد األح���داث بالضفة 

وشرقي القدس.
ووفقًا للصحيف���ة العبرية، فم���ن المرجح أن يرغب 
»الجهاد اإلس���المي« بش���دة في الرد عل���ى اغتيال 
نش���طائه، وعلى الرغم من أن أولويته األولى هي أن 

يأتي ال���رد من الضفة الغربي���ة، إال أنه إذا لم ينجح 
واش���تد الضغط »اإلس���رائيلي«، فم���ن المؤكد أنه 
سيكون أقل تردًدا في استخدام القوة األكثر فاعلية 
لديه، والرد م���ن قطاع غزة، ومن ثم يمكن أن يدخل 

هذا التصعيد مرحلة أكثر خطورة.
واغتال���ت قوات االحت���الل فجر الس���بت ثالثة من 
مجاهدي س���رايا القدس الجناح العس���كري لحركة 
»الجه���اد« ف���ي جنين، فيم���ا أصيب 4 م���ن جنود 
االحتالل أحده���م بجراح خطرة خالل اش���تباك مع 

المجاهدين قبل استشهادهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال المراس���ل العس���كري لصحيف���ة »يديعوت 
أحرن���وت« العبرية، إن أفراد الخلية الذين اغتالتهم 
قوات االحتالل فجر الي���وم بالقرب من جنين، كانوا 

على متن مركبة تحمل لوحة تسجيل »إسرائيلية«.
وذكر المراس���ل، أنه »يبدو أن المخطط األكبر أنهم 
خطط���وا بالدخول من خالل الس���يارة إل���ى الداخل 

المحتل 48، لتنفيذ عملية إطالق نار على غرار عملية 
بني براك«.

وأض���اف، أن »قوة م���ن وحدة اليم���ام الخاصة وعبر 
مركب���ات مدنية، اصطدمت بمركبة الخلية بش���كل 
متعمد فبادر أح���د أفراد الخلية بإطالق النار بعد أن 
فهم أن ه���ذه قوة خاصة وأصاب الضابط بش���كل 

مباشر في صدره«.

وفجر أمس، اغتالت قوة خاصة »إس���رائيلية«، ثالثة 
مقاومين من الجهاد اإلسالمي وهم: صائب عباه�رة 
وخلي���ل ط�والبة م���ن جنين، و س���ي��ف أبو لبدة من 
طولكرم. وذكرت مواقع إع���الم عبرية، أن اثنين من 
الوحدة الخاصة »اإلسرائيلية«، أصيبا بجراح أحدهم 
بحالة خطرة، خالل اش���تباك مس���لح مع المقاومين 

الثالثة قرب جنين.

تفاصيل جديدة حول إصابة ضابط اليمام.. المقاومون فتحوا النار أوال

صحيفة عبرية: »إسرائيل« تخشى من رد »الجهاد« على اغتيال شهداء جنين
جنين/ االستقالل:

قال الش����يخ بسام الس����عدي القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي، إن 
شهداء فجر األول من رمضان األبطال في جنين، قدموا الواجب على اإلمكان، 
وعززوا بوصلة المواجهة نحو القدس، معتبرًا أنهم والشهداء الذين سبقوهم 

هم الشعلة الالهبة التي ستشعل لهيب الثورة واالنتفاضة القادمة.
وأضاف القيادي السعدي، أن االنتفاضة موحدة، وستشمل كل المقاومين 
الفلس����طينيين على امتداد الوطن، مش����يرًا إلى أن ذل����ك النموذج المقاوم 
سيخرج كالعنقاء من تحت الرماد، وسيكون عصيًا على الكسر، وضامن للقوة 

واالنتصار على العدو.
وأشاد السعدي، بأبناء ش����عبنا وأحرار أمتنا الذين يقفون سدًا منيعًا خلف 
خيار المقاومة في هذه اللحظات المصيرية، مؤكدًا أن دماء الش����هداء التي 
روت وتروي أرض فلس����طين المقدس����ة، في هذا اليوم وكل يوم، س����تكون 
شرارة الثورة التي ستمتد إلى ساحات أكبر، في مواجهة الكيان الصهيوني 

الغاصب.

القيادي السعدي: دماء شهداء 
جنين لهيب االنتفاضة 
القادمة في كل الساحات

إصابة قائد وحدة اليمام« وثالثة جنود آخرين
استشهاد 3 مقاتلين من سرايا القدس في جريمة اغتيال »إسرائيلية« بجنين.. والمقاومة تتوعد

جنين/ االستقالل:
اغتالت قوات إسرائيلية خاصة، فجر السبت، ثالثة مقاومين بعد 
استهداف المركبة التي يس���تقلونها بعشرات األعيرة النارية 
عل���ى دوار عراب���ة جنوب مدينة جنين ش���مال الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وكش���فت صحيفة »يديعوت أحرن���وت« العبري���ة، أن 4 جنود 
إس���رائيليين أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة، خالل االش���تباكات 

التي دارت في منطقة عرابة قرب جنين فجر السبت.
ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، 

مقاوميها الثالثة الذين ارتقوا في عملية اغتيال في جنين.
وقالت الس���رايا في بيان وصل »االستقالل« إن الشهداء الثالثة 
هم: صائب عباهرة )٣٠ عامًا( من محافظة جنين، وخليل طوالبة 
)٢4 عام���ًا( من محافظة جنين، وس���يف أبو لب���دة ) ٢٥ عامًا( من 

محافظة طولكرم.
وأكدت أن الش���هداء الثالث���ة كانت لهم بصم���ات دامغة في 

المقاومة ومشاغلة العدو.
وختمت قائلة: »إننا نعاهد الله تعالى ثم نعاهد ش���عبنا وأمتنا 
على االستمرار في أداء الواجب الشرعي والوطني بمقاومة العدو 
الصهيون���ي، والتصدي ل���ه، كتعبير أصيل عن إرادة الش���عب 

الفلسطيني الذي ال يقبل االستسالم وال الهزيمة«.
وأف���ادت مص���ادر محلية أن ق���وات كبيرة من جي���ش االحتالل 
حاصرت المركبة المس���تهدفة، ومنعت سيارات اإلسعاف لنحو 
ساعة من الوصول إليها أو تقديم اإلسعافات للشبان المصابين.

وقال مدير اإلس���عاف والطوارئ في جنين محمود السعدي، إن 
االحتالل اغتال ٣ ش���بان، ولم يس���مح للطواقم الطبية باستالم 

جثامينهم.
الف�سائل ت�ؤكد ا�ستمرار املقاومة

بدورها، زفت فصائل المقاومة الفلس���طينية، السبت، الشهداء 
الثالثة الذين ارتقوا برصاص قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« في 
مدينة جنين ش���مالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة استمرار 

المقاومة مهما بلغت جرائم االحتالل.
وقالت حركة الجهاد اإلسالمي إن »العدو الصهيوني ارتكب فجر 
هذا اليوم األول من ش���هر رمضان المبارك جريمة عدوانية بحق 

ثالثة من مجاهدينا األبطال«.
وأكدت الحركة أن »هذه الجريمة عدوان يستهدف كل الشعب 

الفلسطيني«.
وشددت على أن »الرد عليها سيكون بحجم الجريمة التي مثلت 
كذلك اعتداًء على حرمة ش���هر رمضان المبارك، الذي أصر العدو 

على أن يكون فجر يومه األول فجرًا داميًا«.
وأضافت »إننا إذ نحمل العدو كامل المسؤولية عن هذه الجريمة؛ 
فإنن���ا نؤك���د أن دم���اء أبنائنا لن تذه���ب ه���درًا، فالمجاهدون 
سيحملون وصيتهم وأمانة مواصلة طريقهم الجهادي المقاوم، 
وسيس���تمرون في قتال العدو والتصدي ل���ه والرد على جرائمه 

بكل إصرار وثبات مهما بلغت التضحيات«.
أما حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( فنعت الش���هداء الذين 
ارتقوا »في عملية اغتيال جبانة استهدفتهم، وهم مقبلون بكّل 
إرادة، بعد أن اشتبكوا مع قوات االحتالل الصهيوني الموغل في 

تصعيده اإلجرامي ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا«.
وأكدت الحركة، في بيان وصل »االس���تقالل«، أن »سياسة القتل 
واالغتيال الت���ي ينتهجها العدو ضّد أبناء ش���عبنا في الضفة 
الغربي���ة والق���دس المحتلة، ل���ن توّفر له األم���ن المزعوم الذي 

يبحث عنه، ولن تمنحه ش���رعية على أرضنا، بل س���تزيد شعبنا 
قّوة وإصرارًا وتالحمًا في تعزيز مقاومته واالشتباك معه في كل 

احات، ثأرًا لدماء الشهداء ودفاعًا عن األرض والمقدسات«. السَّ
أم���ا لجان المقاومة فقالت في بيان صحفي، إن »دماء الش���هداء 
األبطال س���تبقى مش���اعل وقناديل للثورة والمقاومة ضد العدو 

الصهيوني الغاصب حتى النصر والتحرير والعودة«.
وأك���دت أن »جرائم االحت���الل لن توقف مس���يرة المقاومة ولن 
تكس���ر إرادة مقاومينا، وش���عبنا س���يحفظ دماءه���م ويواصل 

مسيرتهم حتى دحر االحتالل وكنسه عن أرضنا«.
ودع���ت المقاومة »للرد القوي والنوعي على هذه الجريمة النكراء 

في كل شبر من أرضنا المحتلة«.
بدوره���ا، قالت حرك���ة المجاهدي���ن الفلس���طينية، إن اغتيال 
المقاومين ف���ي جنين »جريمة صهيونية ل���ن تمر مرور الكرام، 
بل س���تزيد شعبنا ومقاومينا قوة وصالبة حتى دحر المحتل عن 

كافة ترابنا المقدس«.
وأضافت »ستبقى دماء الشهداء وقودًا يزيد من جذوة المقاومة 
ض���د هذا العدو المجرم، ونؤكد أن الخ���الص من االحتالل يكون 

بتصعيد االنتفاضة والمواجهة في كل الميادين«.

وجددت دعوتها ل�«ثوار الضفة للرد السريع والعاجل على جرائم 
االحت���الل المتكررة بإعدام المقاومين واألبطال في الضفة وبكل 

الوسائل المتاحة«.
وأكدت أن »إطالق ي���د المقاومة في الضفة ونبذ التعاون األمني 
ه���و ما يلجم الكيان ويقط���ع يده التي تمتد على أبناء ش���عبنا 

ومقاومينا في الضفة«.
وف���ي الس���ياق، قال���ت حرك���ة »األح���رار« إن اغتي���ال االحتالل 
للمقاومي���ن ب���دم بارد واحتج���از جثامينهم، »جريم���ة مكتملة 
األركان لن ترهب شعبنا بل ستزيده ثباتًا وإقدامًا وتمسكًا بخيار 

المقاومة واالنتفاضة.
وأضافت »نحن أمام جريمة جديدة تضاف إلى الس���جل األسود 
لالحتالل وهي ُجزء من مسلس���ل الدم واإلجرام الصهيوني بحق 
أبناء ش���عبنا، وهي نتيجة الستمرار التنس���يق األمني الخبيث 
الذي يعط���ي ضوءًا أخضر لالحتالل ليواص���ل جرائمه ضد أبناء 

شعبنا ومقاومتنا«.
وأكدت أن »ه���ذه الجريمة لن تنال من إرادة مقاومتنا الباس���لة 
التي عودتنا دومًا أن تخرج من تحت الرماد لتش���عل األرض نارًا 

تحت أقدام الصهاينة الغاصبين«.
ودعت أبناء ش���عبنا ف���ي الضف���ة والقدس والداخ���ل المحتل 
لتصعيد المقاومة واالنتفاض في وجه االحتالل بشتى الوسائل 

واألدوات واالشتباك معه للتصدي لعدوانه والرد على جرائمه.
أما حركة فت���ح االنتفاضة فقالت إن: »المقاومين األبطال أثخنوا 
في قوات االحتالل والمستوطنين، وارتقوا إلى العال بعد مسيرة 

مشرفة من المقاومة، والتصدي لعربدة االحتالل«.
وأضاف���ت أن »قدر المقاومي���ن أن يرتقوا في ميادين الش���رف 
والبطولة، وأن ش���عبنا س���يحفظ دماءهم، ويكمل المسيرة من 

بعدهم، حتى النصر«.
وأكدت أن »مس���يرة المقاومة ماضية بهمة ش���باب فلس���طين 

األبطال، الذين يرفضون المهادنة أو االنكسار«.
ودعت أبناء ش���عبنا إلى »المشاركة في موكب التشييع بما يليق 
بعظمة الش���هداء األبرار، ولتكن مس���يرة تغيظ العدو، وتبعث 
برس���الة واضحة أننا أصحاب ح���ق، مبينًة أن المقاومة س���بيلنا 

الستعادة حقوقنا المسلوبة«.
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ر�سائل من نار
األكاديم���ي والمختص ف���ي الش���أن الصهيوني محمد 
ج���رادات، أك���د أن س���لطات االحتالل تواص���ل جرائمها 
الوحش���ية بحق الفلس���طينيين في كافة أماكن تواجده 
من عملي���ات اعتقال واقتحام وقتل، في محاولة فاش���لة 
إلخماد صوت المقاومة في مخيمات ومدن الضفة والداخل 

المحتل.
وأوض���ح جرادات في حديثه ل� »الس���تقالل«، أن المقاومة 
الفلسطينية استطاعت أن تربك حسابات االحتالل وتزرع 
فيه الخوف قبل اإلق���دام على أي عملية اقتحام أو اعتداء 
على تلك المخيمات، فغالبًا ما كان يتعرض لالش���تباكات 
المس���لحة وعمليات التصدي من قب���ل المقاومين داخل 
المخي���م، وهو ما أظهره المقاوم���ون مؤخرًا في تصديهم 

القتحامات قوات االحتالل المتواصلة بالنار.
وأض���اف، أن أي عملي���ة اقتحام من قبل ق���وات االحتالل 
لمخي���م جنين أصبح من المؤكد بأنه س���يقابلها مواجهة 
بالنار، وليس من الس���هل على االحتالل الدخول والخروج 
من المخيم، في مؤش���ر واضح لتنامي المقاومة ووقوفها 
أمام أي اعتداء »إس���رائيلي« محتمل، مش���يرًا إلى أن أبناء 
شعبنا المقاوم قدموا في سبيل ذلك العديد من الشهداء 
والجرحى واألس���رى، الذي���ن نذروا أنفس���هم للدفاع عن 
وطنهم رافضين كافة اعتداءات االحتالل ومس���توطنيه 

على أرضنا.
وأش���ار إلى أن قوات االحتالل تس���عى جاهدًة إلى إخماد 
المقاومة وإطفاء ش���علتها عبر العديد من الممارس���ات، 
كاالعتقاالت المتواصلة لنش���طاء المقاومة أو تصفيتهم 
كما ش���هدنا في عملية اغتيال الشبان الثالثة في جنين 

أمس.
وشدد جرادات على أن كل تلك الوسائل التي يستخدمها 
االحتالل إلخم���اد المقاومة س���يكون مصيرها الفش���ل، 
وستنعكس عليه، ولن تزيد المقاومة إال اشتعااًل وتمددًا، 

فعلى مدار الس���نين واالحتالل يحاول في التش���ديد من 
س���يطرته األمنية واإلمعان في اعتداءاته إال أن المقاومة 
بعد كل ذلك تؤكد على حضورها وتواجدها الدائم وردها 

الحاضر على جرائمه بحق أبناء شعبنا.
تطور يف اأ�ساليب املقاومة

الخبير العس���كري اللواء المتقاعد واصف عريقات، أكد أن 
ما نشهده من عمليات إطالق نار والعمليات النوعية التي 
ش���هدناها مؤخرًا في الداخل المحتل، وما تس���طره مينة 
جنين من تصدي القتحامات قوات االحتالل، باالش���تباك 
بالنار، كل ذلك يعكس حالة التطور الذي وصلت المقاومة 
الفلسطينية وتنوع أس���اليبها وأدواتها سواء في الضفة 

المحتلة أو الداخل المحتل.
وأضاف عريقات في حديثه ل� »االس���تقالل«، أن العمليات 

التي جرت خالل األيام القليلة الماضية استطاع منفذوها 
أن يس���جلوا نجاحًا كبيرًا عبر التخطي���ط والتنفيذ وإيقاع 
الخس���ائر لدى الع���دو، كذلك ف���ي عمليات االش���تباك 
والتص���دي والدف���اع أوقع���وا العديد م���ن اإلصابات في 

صفوف القوات الخاصة الصهيونية.
ولف���ت إلى أن حالة التصدي واالش���تباك وم���ا يجري من 
عملي���ات إطالق نار ص���وب قوات االحتالل، م���ا هي إال رد 
طبيعي على ما تمارس���ه س���لطات االحتالل من اعتداءات 
مس���تمرة ومتصاع���دة بح���ق الفلس���طينيين وأرضهم 

ومقدساتهم.
وأك���د عريق���ات أن كل مس���ؤولي األجه���زة األمنية في 
»إسرائيل« يمّرون بحالة قلق وإرباك ويواجهون اتهامات 
بالتقصي���ر والعجز، وه���ذا يحدث ألول مرة منذ س���نين 

طويل���ة، وه���م يحاولون تعوي���ض هذا الفش���ل والعجز 
بتكثيف عمليات االعتقال واالغتيال للمقاومين للتغطية 

على فشلهم في إيقاف العمل المقاوم.
ورأى أن تن���وع المناط���ق التي انطلق منه���ا منفذو هذه 
العمليات يثير قلق الدوائر األمنية، ويخلق تحديا أمامها 
في آلية التعامل مع كل منطقة، ما يدلل على أن الش���عب 
الفلسطيني موحد في خندق المقاومة، وأن شباب الداخل 
المحتل والضفة والقدس يحملون القضية الفلسطينية، 

وهذا يخلق إشكالية لالحتالل.
وقال عريقات إن هن���اك عوامل متعددة تؤدي إلى تفجر 
الغضب لدى الشباب الفلسطيني، وأن ما يجمع المنفذين 
هو ممارس���ات االحت���الل وجرائمه، وتهمي���ش القضية 
الفلس���طينية، وإلغاء حقوق الفلس���طينيين في الضفة 
والقدس والداخل، وتهويد المقدسات، واستفزاز مشاعر 

الفلسطينيين.
اإنذارات �ساخنة 

وذك���رت القن���اة العبري���ة 12أن المؤسس���ة األمنية لدى 
االحت���الل لديها إن���ذارات س���اخنة حول الني���ة بتنفيذ 

عمليات ضد جيش االحتالل والمستوطنين.
وقالت إن الخش���ية األكبر في هذه المرحل���ة من التقليد 
واالقت���داء، ألنه وبحس���ب تقديرات مؤسس���ة االحتالل 
األمنية فإن السبب في وقوع عدد من العمليات مؤخرا، هو 

نجاح عملية بئر السبع.
وأضاف���ت أن حرك���ة »حم���اس« تع���د عام���ال مركزيا في 
محاول���ة تنفي���ذ عمليات بالضف���ة الغربي���ة، لكن حركة 
الجهاد اإلس���المي تحولت إلى المش���كلة األكبر وهي في 
الفترة األخيرة ترس���ل مبالغ كبيرة وتحاول تشكيل خاليا 

عسكرية.
وبحس���ب القناة، ف���إن حركة فتح الت���ي كان لها دور في 
االنتفاضة الثانية من خالل جناحها العسكري، هي حتى 

اللحظة خارج الصورة والمشهد في الضفة الغربية.

شهدت تصاعدًا في اآلونة األخيرة
مواجهات بالنار.. تصاعد عمليات المقاومة يربك حسابات منظومة أمن »الكيان«

غزة/ خالد ا�ستيوي:
ومناط��ق  املحتل��ة  الغربي��ة  ال�س��فة  ت�س��هد 
الداخل املحتل، ت�ساعدًا ملحوظًا يف العمليات 
الفدائية، والتي اأودت خالل �سهر اآذار/ مار�س 
املن�سرم اإىل مقتل )12( »اإ�سرائيليًا« واإ�سابة 

)64( اآخرين بجراح متفاوتة، ما و�س��ع قادة 
اأمني��ة  اأم��ام حتدي��ات  »الإ�س��رائيلي«  الع��دو 

جديدة.
ويف اأح��دث املواجه��ات ب��ن املقاوم��ن وق��وات 
جن��ود   4 اأم���س  فج��ر  اأ�س��يب  الحت��الل، 

»اإ�سرائيلين« بينهم �سابط يف وحدة »اليمام«  
اخلا�سة و�سفت جراحه باخلطرية، وا�ست�سهد 
ثالث��ة مقاوم��ن من �س��رايا القد�س عل��ى دوار 
عراب��ة قرب جنن بع��د اأن ن�س��بت لهم قوات 

الحتالل هناك كمينًا للق�ساء عليهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
العس���كرية  الرقاب���ة  س���محت 
»اإلس���رائيلية« الس���بت بكشف 
الكبير  الضابط  النقاب عن هوية 
اغتيال  الذي أصيب خالل عملية 
ثالثة مقاومين من سرايا القدس 
الجناح العس���كري لحركة الجهاد 

اإلسالمي قرب جنين فجر أمس.
»يديع���وت  صحيف���ة  وذك���رت 
المصاب  الضابط  أن  أحرون���وت« 
ُيرمز له ب� »ش« هو قائد سرية في 
وح���دة مكافحة اإلره���اب »يمام« 
والمسئول عن عش���رات عمليات 

اغتيال خالل 20 سنًة مضت.
وبين���ت الصحيف���ة أن الضاب���ط 

خ���الل  بالغ���ة  بج���راح  أصي���ب 
للعالج  االش���تباك وهو يخض���ع 
في المستشفى وقد اشترك في 
غالبي���ة عمليات االغتي���ال التي 
قامت بها الوحدة خالل س���نوات 
رق���م 1 في  بالضابط  ويوص���ف 

الوحدة.
مصادر  ع���ن  الصحيفة  ونقل���ت 
أمني���ة قوله���ا إنه س���يتم خالل 
الكش���ف عن جزء  القريبة  األيام 
التي اشترك فيها  من العمليات 

الضابط.
التي اشترك  العمليات  بين  ومن 
الش���هيد  اغتيال  فيها:  الضابط 
أش���رف نعالوة ف���ي نابلس بعد 

تنفي���ذه عملي���ة »ب���ركان« التي 
قت���ل فيها مس���توطنان كما أنه 
المس���ئول ع���ن عملي���ة اعتقال 
األس���ير عاصم البرغوث���ي منفذ 
عمليت���ي عوفرة والتي قتل فيها 
جنود ومس���توطنون، والكثير من 

العمليات األخرى.
كما ظهر الضاب���ط المذكور )43 
عاًما( ف���ي تس���جيل فيديو بعد 
إلق���اء القبض على أس���رى النفق 
بينما  الماض���ي،  س���بتمبر  ف���ي 
أصيب في ذات االش���تباك ثالثة 
جنود من نف���س الوحدة أحدهم 
أصيب  بينم���ا  متوس���طة  بجراح 

اثنان بجراح متوسطة.

الكشف عن هوية ضابط العمليات 
األول الذي أصيب في اشتباك عرابة

بيروت/ االستقالل:
النخالة  زي���اد  المجاهد  تلقى 
الجهاد  لحرك���ة  العام  األمين 
االسالمي في فلسطين اتصااًل 
هاتفيًا من المجاهد إسماعيل 
المكت���ب  رئي���س  هني���ة 

السياسي لحركة حماس. 
واس���تعرض القائ���دان خالل 
داخ���ل  األوض���اع  االتص���ال 
من  تش���هده  وما  فلس���طين 

تصعيد عدواني خطير . 
وأعرب���ا ع���ن بال���غ اعتزازهما 
بالمقاوم���ة ووجه���ا التحي���ة 
في  الفلسطيني  شعبنا  ألبناء 

أماك���ن وج���وده، وخاصة  كل 
ارتق���ى  الت���ي  جني���ن  ف���ي 
منها الش���هداء فجر الس���بت 
ف���ي مواجه���ة مفتوح���ة مع 
أوقعوا في  وق���د  المحتلي���ن، 

العدو الجراح الغائرة.
تعازي���ه  هني���ة  وق���دم 
االس���المي  الجه���اد  لحرك���ة 
س���رايا  ف���ي  وللمجاهدي���ن 
بالش���هداء  وللعوائل  القدس 
الذي���ن ارتقوا الي���وم، معتبًرا 
يحكم  الفلسطيني  شعبنا  أن 
األمور  ويصوب  الواقع  صياغة 
باتجاهاتها الصحيحة، ويعيد 

أصل الرواية بأنه شعب تحت 
المقاومة،  حق���ه  من  االحتالل 
وأن ه���ذا االحت���الل يجب أن 
وهذه  أرضن���ا،  فه���ذه  يزول، 
قدس���نا، فيم���ا م���ن يطبعون 
ويعق���دون االجتماع���ات على 
أرض فلس���طين لي���س م���ن 

يقررون مصيرها.
وتعزي���ز  اس���تمرار  وأك���دا 
السياس���ة  ف���ي  التنس���يق 
والمي���دان، وم���ع كل فصائل 
ش���عبنا م���ن أج���ل التصدي 
لقوات االحت���الل، والدفاع عن 

شعبنا وحقوقه.

النخالة وهنية يستعرضان تصاعد 
العدوان »اإلسرائيلي« ضد شعبنا



  

األحد 2 رمضان 1443 هــ 3 إبريل 2022 م

 وبدأ األس���ير »العواودة« األب ألربعة بنات، معركة اإلضراب 
ع���ن الطعام ي���وم 3/مارس، ف���ي خطوة ته���دف إلى ثني 
االحتالل عن ممارسته التعسفية والتراجع عن قرار االعتقال 
اإلداري، السيما وأن محكمة االحتالل لم توجه له أية تهمة.

مكان فارغ
ويقول محمد عواودة والد األسير »خليل«، »في الوقت الذي 
نبدأ فيه صيام اليوم األول من شهر رمضان، »خليل« يتجاوز 
الثالثون يوما من الصيام ف���ي معركة األمعاء الخاوية، في 

خطوة تهدف لنيل حريته«.
ويضيف والد األسير في حديث مع »االستقالل« أن العائلة 
كانت تنتظر بش���غف أن يجمعها رمضان ه���ذا العام مع 
نجله على مائد إفطار واحدة بعد ش���هور من الحرمان، لكن 
سياس���ة االعتقال اإلداري التي يتبعها االحتالل للتضييق 

على األسرى، حالت دون ذلك. 
ويوضح أن أكثر ما ُيفقدنا في فراق »خليل«، األجواء الجميلة 
والرائع���ة التي كان يمنحنا إياها كل ي���وم ويضفيها في 
ساعات الفطور، مشيرًا إلى أن مكانه على المائدة اإلفطار ما 
يزال فارغا حتى اللحظة كما هو ال أحد يجلس فيه، لشعورنا 

دوما بأنه بأن حتما سيعود يوما ويجلس مكانه.
»مع إعالن بدء ش���هر الصيام هذا الع���ام، تجددت ذكريات 
أس���رته وإخوانه التي كانوا يعيشونها معه في مثل هذه 
األي���ام المبارك���ة من كل ع���ام، حيث كان يم���ازح الجميع،  
ويش���ارك أخواته في إعداد الطعام، وأثناء عودته من صالة 
التراويح كان يجلب معه حاجيات الس���هرة من مس���ليات، 
وكان الكل ينتظر قدومه للبيت فقد كان يفكر في إس���عاد 
إخوته اكثر من نفس���ه«. قال والده المكلوم من شدة وتكرار 

غيابه بسبب األسر.
 وأض���اف »االحتالل بس���جن خليل، يعاق���ب العائلة كلها 

وليس فردا واحدًا«.
وتابع، بالقول: »على الرغم من اس���تقاللية خليل بالس���كن 
بالطاب���ق العل���وي إاّل أن معظم وقت���ه كان يقضيه عندي 
في بيتي س���واء في رمضان أو غيره، فق���د كان محبوبا من 
الجميع والكل يرغب بالجلوس معه لطيب معشره، وثقافته 

الواسعة وأحاديثه الشّيقة«.
وأش���اد عواودة، بالصفات واألخالق والروحانيات الرمضانية 

التي كان يتسم بها نجله خليل وقال: »كان نعم االبن البار 
بوالديه وأخوته فهو المبادر دائما في الزيارات االجتماعية، 
والمواظب على صالة التراويح، وإقامة العش���ر األواخر، وكان 
يس���عى دائما ويحّث أخوته على ختم القران الكريم خالل 

رمضان أكثر من مرة ».
هاج�س اخلوف

ويصف عواودة، عالقة العائلة بشهر رمضان هذا العام في 
اس���تثماره باإللحاح بالدعاء إلى الله تعالى، بأن يفك أس���ر 
»خليل« وأن يثبت خطاه في معركة االضراب عن الطعام وأن 

يكتب له النصر على سجانيه خالل األيام القريبة المقبلة.
ونتيج���ة االعتقاالت المتك���ررة التي تعرض لها  األس���ير 
»خلي���ل« فقد حرمه االحتالل من 13 ش���هر رمضان من لمة 
العائلة، ويشير والده إلى أنه تعرض خمس مرات لالعتقال، 
وفي المرة األولى، حكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف 
السنة، في حين قضى أربع س���نوات أخرى على مدار ثالثة 

اعتقاالت متفرقة.
وأكد ع���واودة، عل���ى أن القلق والخوف هاجس���ان يراودان 
أسرته ليل نهار وهي تعد اليوم تلو اآلخر إلضراب نجلها عن 
الطعام، وسط تخوفات من فقدان حياته، مستهجنًا صمت 
مؤسسات حقوق االنسان والصليب األحمر إزاء قضية نجله.

 وأضاف أن الحالة الصحية لألسير خليل في تراجع مستمر، 
فهو أصب���ح يتقيأ الماء ويالزمه الص���داع على طول الوقت 
إضافة لحالة الهزالن الشديد التي يعاني منها، األمر الذي 
ال يجعله يستطيع الوقوف على رجليه، ويدخل في غيبوبة 
بين الحين واآلخر، ناهيك عن انخفاض وزنه بنحو 15 كيلو.

  وطالب والد األس���ير أبناء ش���عبنا بأطيافه كافة بالوقوف 
والمس���اندة مع قضية نجله، مؤكدًا أن التضامن الش���عبي 
والفصائلي مع قضية األسرى واجب وطني وأخالقي، محذرًا 
من عواقب ضعف التضامن مع األس���رى الذي سيؤدي إلى 

استفراد االحتالل بهم واحدًا تلو اآلخر. 
واعتقلت قوات االحتالل األسير »خليل عواودة« في السابع 
والعش���رين كانون األول/ ديس���مبر العام الماضي، وصدر 
بحّقه أمر اعتقال إدارّي مدته س���تة ش���هور رغم تبرأته من 
قبل المحكمة وقرارها اإلف���راج عنه، وتعرض لالعتقال عدة 

مرات منذ عام 2002 ويعتبر االعتقال الحالي هو الخامس.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

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

يف الطلب رقم 708 / 2022 يف الدعوى رقم 1773 / 2021 
المستدعي: محمد حسين عبد القادر الريس – من غزة شارع الثالثيني مقابل 
محالت عمو عماد للفواكه والخضار ويحمل هوية رقم 940935117 – وكالؤه 
المحامون/ محمد نبيل الريس ومحمد ماهر حمادة وعمر رياض عبد الواحد – 

من غزة الرمال مفترق مسجد الكنز عمارة شعت الطابق األول 
المس���تدعى ضده: فادي محمد جاد الرفاعي – من غزة الس���امر خلف محطة 

شعت للبترول عمارة الريس 
نوع الدعوى: مطالبة بمبلغ »حقوق« 

قيمة الدعوى: ) 5180$ + 6832ش���يكل( خمسة االف ومائة وثمانون دوالر 
امريكي + ستة االف وثمانمائة واثنان وثالثون شيكل إسرائيلي فقط ال غير 

في الطلب رقم 708 / 2022      في الدعوى رقم 1773 / 2021 
الى المستدعى ضده/ فادي محمد جاد الرفاعي – من غزة السامر خلف محطة 
ش���عت للبترول عمارة الريس بما ان المستدعي المذكور أعاله قد اقام عليك 
الدعوى المدني رقم 1773 / 2021 اس���تنادا لم���ا يدعيه في الئحة الدعوى 
المعدلة المحفوظ لك نس���خة عنها في ملف الدع���وى لدى هذه المحكمة 
فليك���ن بعلمك ان���ه قد تحدد لنظر الدعوى جلس���ة يوم األربع���اء الموافق 
2022/5/18 ولذلك يقتضي منك الحضور وان تودع ردك الجوابي على الئحة 
الدعوى المعدلة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن بعلمك انه 
بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فانه يجوز للمس���تدعي ان يسير بحقك في 

الدعوى باعتبارك حاضرا . غزة في: 2022/3/28م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف رقم 518/2020 يف الطلب رقم 7 /2022

المس���تأنفان:  1- زاد مس���عود مصطفى عياد من سكان غزة - الشجاعية - 
شارع الطواحين هوية رقم )923310668(

2- هاني عمر ابراهيم حمادة من سكان غزة - المركز الفرنسي - مقابل صيدلية نادر
وكالؤهم المحامون / رفيق واحمد نهاد الشيخ ديب ورنا يوسف الحداد

المس���تأنف ضدهم : 1- ايمن محمد رمضان عنبر من س���كان غزة - ش���ارع 
اليرموك - امام سوبر ماركت الغفري بالقرب من منزل ايمن الصفدي

2- كم���ال محمد محمد العجلة من س���كان غزة - الش���جاعية - مقابل مقبرة 
الشجاعية - محل العجلة للكرميکا - )والمجهولين محل اإلقامة(

)) مذكرة تبليغ بموعد جلسة بالنشر المستبدل ((
إلى المستأنف ضدهم المذكورين أعاله، بما أن المستأنفان المذكورين قد 
تقدموا لدى محكمة االس���تئناف بغزة في الطلب المرفومة أعاله اس���تنادا 
إلى ما يدعيان في الئحة االس���تئناف والطلب المقدم والمودع لدى رئيس 
قسم محكمة البداية بصفتها االس���تئنافية بغزة ونظرا ألنكم مجهولين 
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بصفتها االستئنافية بغزة 
في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية 
بصفتها االستئنافية بغزة في الطلب رقم 7 /2022 بالسماح لنا بتبليغكم 

عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي تبلغكم بالطلب المقدم لدى محكمة البداية بصفتها االستئنافية 
بغزة والذي يحمل رقم )518/2020( والمعين النظره جلسة بتاريخ 17/3/2022 
لذل����ك يقتض����ى عليكم اي����داع ردكم خالل اس����بوعين من تاريخ����ه وتضمين 

المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف القانونية . حرر في 3/3/2022م 

رئي�س قلم حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة
الأ�ستاذ : عمار قنديل

غّيبه االحتالل عن أسرته 13 رمضانًا
مع حلول رمضان.. لهيب الشوق يشتعل في قلوب أسرة  األسير المضرب »خليل عواودة« 

غزة/ معتز �ساهني:
الأجواء الرم�سانية هذا العام يف منزل الأ�سري« 
خلي��ل الع��واودة« لي�س��ت عل��ى ما ي��رام، فجرح 
الأ�س��ر والبع��اد يتهي��ج عن��د مائ��دة الإفط��ار، 
وكذل��ك عن��د الذه��اب اإىل �س��اة الرتاوي��ح، 

وتنظي��م الزيارات العائلي��ة، كل تلك املحطات 
عل��ى  وا�س��تياقًا  ولع��ًة  اأ�س��رته  قل��وب  ُت�س��عل 
غيابه واإ�س��رابه املفتوح عن الطعام يف �س��جون 
الحت��ال »الإ�س��رائيلي«.  الأ�س��ري »العواودة« 
)41عاما(، من بلدة اذنا ق�ساء اخلليل بال�سفة 

الغربي��ة املحتل��ة، اأحد ك��وادر حرك��ة اجلهاد 
الإ�س��امي ي�س��رب عن الطع��ام منذ نحو �س��هر، 
رف�سا ل�سيا�سة العتقال الإداري، الذي يتجرع 
مرارتها للمرة اخلام�س��ة، خ��ال رحلة التنقل 

بني عتبات القهر الإ�سرائيلية.

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز فلس����طين لدراس����ات األسرى أن س����لطات االحتالل استمرت 
خالل م����ارس الماضي في تصعي����د حمالت التنكي����ل واالعتقال بحق 
الفلس����طينيين، حيث رصد المركز)470( حالة اعتقال بينهم 64 طفاًل، 

و7 سيدات.
وأوض����ح »مركز فلس����طين« في تقريره الش����هري ح����ول االعتقاالت أن 
االحتالل صعد خالل الشهر الماضي من عمليات االعتقال في مدن وقرى 
الضفة الغربي����ة والداخل المحتل، بينما احتلت القدس كالعادة المركز 
األول في أعداد المعتقلين والتي بلغت )176( حالة اعتقال، بينهم نساء 

وأطفال.
وم����ن قطاع غزة اعتقلت قوات االحت����الل 9 مواطنين بينهم المواطنين 
وائل مطر من ش����مال قط����اع غزة، وإبراهيم أبو حصي����رة من مدينة غزة 
واعتق����ال خالل مرورهما عب����ر حاجز »بيت حانون- إيرز« وس����بعة آخرين 

اعتقلوا خالل اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع.
بينما طال����ت االعتقاالت خالل الش����هر الماضي 3 من ن����واب المجلس 
التشريعي وهم النائب »ناصر عبد الجواد« من دير بلوط قضاء سلفيت 
اعتقل بع����د مداهمة منزله، والنائب المقدس����ي المبعد للضفة »أحمد 
عطون« والنائب »خليل ربعي« من يطا جنوب الخليل حيث تم التحقيق 
معه لساعات واإلفراج عنه، ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 9 نواب.

470 حالة اعتقال بمارس 
بينهم 7 مواطنات و64 طفال
ً
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رمضان جريو حس���ين ابو عوده  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )958791394 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
قي الق�سية رقم 2003/ 2017 يف الطلب رقم 705 / 2022

أمام األستاذ: فادي أبو جامع- قاضي محكمة صلح غزة
سكرتارية: شيماء العبادسة، تاريخ اإليداع: 2017/12/10م

المدع���ي/ ش���ركة الحداد اخ���وان للتج���ارة العامة والمق���اوالت ويمثلها 
السيد/ س���ميح عمر زكي الحداد – من س���كان غزة الرمال الجنوبي شارع 
صناعة الوكالة ويحمل هوية رقم/ 934888744 وكالؤه المحاميان/ منذر 
جب���ر جندية ومحمود جب���ر جندية الرمال الجنوبي ش���ارع صناعة الوكالة 

 0599619189
المدعى عليه: عالء الدين جمعة محمود حجازي – من س���كان غزة س���ابقًا 

)مقيم خارج البالد حاليًا- الجزائر( 
نوع الدعوى: حقوق / مطالبة مالية

قيمة الدعوى: 6737 ستة آالف وسبعمائة وسبعة وثالثون شيكل
جلسة: 2021/8/16م 

الحضور: حضر األستاذ/ فيصل ارحيم مناب عن وكيل المدعي ولم يحضر 
المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريًا 

الحكم // باسم الشعب العربي الفلسطيني
حكم���ت المحكمة بالزام المدعى عليه/ ع���الء الدين جمعة محمود حجازي 
بدفع مبلغ وقدره )6737 س���تة آالف وسبعمائة وسبعة وثالثون شيكل( 
للمدعي/ شركة الحداد اخوان التجارة العامة والمقاوالت ويمثلها السيد/ 
سميح عمر زكي الحداد مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 

200 شيكل أتعاب محاماة. حكمًا صدر بتاريخ 2021/8/16م
قاضي الصلح/ أ. فادي سمير أبو جامع

نبلغك أيها المدعى عليه أنه بتاريخ 2021/8/16م قد صدر بحقك الحكم 
المذكور أعاله وعليه نبلغكم صورة عنه حس���ب األصول حتى يتسنى لك 
اتخاذ المقتضى حسب األصول قبل أن يصار إلى تنفيذه حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة/ اأ. اأكرم اأبو ال�سبح

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

يف الطلب 2022/385 يف الق�سية رقم 2021/1479
المس���تدعي / خالد حس���ين خليل الدغمة باألصالة عن نفسه وباإلضافة 

لباقي ورثة وتركة ابنه المرحوم /خليل خالد الدغمة من رفح. 
وكياله المحاميان / عبدالله الفرا وحسين ابو لطيفة من خانيونس.

 المستدعى ضدهم/ 
 احمد العبد محمد ابو شاب من سكان خانيونس - بني سهيال الزنة - زنة العواصية

محمود العبد محمد ابو شاب من سكان خانيونس- بني سهيال الزينة - زنة العواصية
أكرم العبد محمد ابو شاب من سكان خانيونس - بني سهيال الزنة – زنة العواصية 
مكرم العبد محمد ابو شاب من سكان خانيونس - بني سهيال الزنة – زنة العواصية
فادية العبد محمد ابو شاب من سكان خانيونس- بني سهيال الزنة – زنة العواصية 
نادية العبد محمد ابو شاب من سكان خانيونس- بني سهيال الزنة – زنة العواصية 

عالء ابراهيم ابو س���مره باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والدته 
المرحوم���ة / فاطمة العبد محمد ابو ش���اب من س���كان خانيونس - بني 

سهيال الزنة – زنة العواصية . 
نوع الدعوى /تقسيم اموال مشتركة غير منقولة.

قيمة الدعوى / )۱۰۰۰۰ دينار اردني( أي عشر آالف دينار اردني.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المستدعي أقام عليكم 
الدعوى رقم 2021/1479

اس���تنادا إلى م���ا يدعيه في الئحة دع���واه المرفق لكم نس���خة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة. لذلك يقتضي حضوركم إلى هذه المحكمة 
خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة كما يقتضي أن 
تودعوا قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغكم بهذه المذكرة علما بأنه تحدد لها جلسة األحد الموافق 2022/5/8 
لنظ���ر الدعوى، ويك���ون معلوما لديك���م أنكم إن تخلفتم ع���ن ذلك يجوز 

للمستدعي السير في دعواه حسب األصول.  تحريرا في : 2022/3/30م.

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س/ احمد جالل مهدي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

اإعــــالن �سادر عن اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة اإيداع خمطط تف�سيلي ل�سارع رقم )15(

منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2021/29 المنعق���دة بتاري���خ 2021/9/22 ع���ن اي���داع المخط���ط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )15( ضمن حي السطر بعرض )24( متر 
وارت���داد )3( غربا وبعرض )18( متر وارت���داد )3( متر في الجزء المحصور 
بين الشارع رقم )4( شرقا والشارع رقم )22( غربا والمار بالقسائم )33-37-

38-30-29-28-26-24-23-21-1( من القطعة رقم )42( والقس���ائم رقم ) 
23-21-37-38-19-12-11 ( م���ن القطعة رقم )41( والقس���ائم رقم  )12-
10-9-6-5-4-2-1-52-53( م���ن القطعة رقم )39( والقس���ائم رقم )16-1-

25-26-27-31-43-32-33-34-35-36( م���ن القطعة رقم )38( لالعتراض 
خالل مدة س���تين يوما من تاري���خ هذا االعالن وعليه فان���ه يجوز لجميع 
أصحاب الحق���وق في االراضي واالبنية واالمالك االخرى المش���مولة بهذا 
المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي 
وتقدي���م االعتراضات علي���ه الى مكتب اللجنة المحلي���ة للبناء والتنظيم 

ببلدية خانيونس . 
)وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

واغتالت قوات إسرائيلية خاصة، فجر السبت، المقاومين 
بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس����طين صائب عباهرة )٣٠ عاًم����ا(، وخليل طوالبة 
)٢٤ عاًما( من محافظة جنين، وس����يف أبو لبدة )٢٥ عاًما( 
من محافظ����ة طولكرم، بع����د اس����تهداف المركبة التي 

يستقلونها على دوار عرابة جنوبي جنين.
وأكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن جريمة 
اغتيال الش����هداء تشكل عدوانًا يستهدف كل الشعب 
الفلسطيني، وإن الرد عليها سيكون بحجم الجريمة التي 
مثلت كذل����ك اعتداًء على حرمة ش����هر رمضان المبارك، 
الذي أصر العدو على أن يكون فجر يومه األول فجرًا داميًا.

والخميس، أعلن األمين العام لحركة الجهاد االس����المي 
د. زياد النخالة، االس����تنفار العام لعناصر سرايا القدس 
الجناح العس����كري للحركة، في كاف����ة أماكن تواجدهم، 
عقب اقتحام قوات االحتالل »االسرائيلي« مدينة جنين.

اإرباك وتخبط اأمني 
المحلل والكاتب السياس����ي د. أحمد رفيق عوض، أكد أن 
اغتي����ال المقاومين الثالثة في جنين، يعكس مدى حالة 
االرباك والتخبط األمني واالس����تراتيجي التي تعيش����ها 
حكوم����ة االحت����الل ومنظومتها األمنية، ف����ي ظل تعثر 
جهودها بوق����ف العمليات البطولية وإخضاع الش����عب 

الفلسطيني.
وأوضح عوض خالل حديثه ل�«االس����تقالل«، أن االحتالل 
يريد إفراغ غضبه واالنتقام من المقاومين الفلسطينيين 
عقب العمليات البطولية األخي����رة، التي أدت الى مقتل 
12مستوطنًا اس����رائيليًا، واصابة 64 آخرين، في محاولة 
إلع����ادة كس����ب ثق����ة الش����ارع »اإلس����رائيلي« واليمين 
المتط����رف بالمنظم����ة األمنية، خاصة بع����د حالة التوتر 

والقلق الكبير التي انتابت »اإلس����رائيليين« مساء عملية 
»بن����ي براك« قرب »تل أبيب« وقبله����ا في الخضيرة وبئر 

السبع. 
وبّين أن االحتالل يسعى من وراء عملية االغتيال، إلنهاء 
كتيب����ة جنين وعدم الس����ماح لها بالتم����دد لباقي مدن 
الضف����ة الغربي����ة، كونها باتت تش����كل تهديدًا حقيقًا 
بالنس����بة له، كما يسعي لكسر شوكة المقاومة وإخضاع 
الشعب الفلس����طيني وإجباره على قبول كافة القوانين 

االحتاللية العنصرية. 
ون����ّوه إلى أن حكوم����ة نفتالي بينيت الت����ي تدعي أنها 
تريد الهدوء وتقديم ما تسمية ب� »تسهيالت« للشعب 

الفلس����طيني، هي عمليًا تدف����ع باتجاه تصعيد األوضاع 
من خالل تنفيذ عمليات االغتيال واالعدام الميداني بحق 
الفلسطينيين، والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد 

األقصى بشهر رمضان المبارك.
وش����دد عل����ى أن عملي����ات االغتي����ال لق����ادة المقاومة 
الفلس����طينية ل����ن تخمد ني����ران المقاومة، بل س����تزيد 
من حالة االش����تباك واإلصرار على المض����ي قدمًا باتجاه 
مقاومة االحتالل، الفتًا الى أن ردود الفصائل وتهديدها 
بالنفير العام خاصة حركة الجهاد االس����المي دليل على 
أن التصعيد س����يكون سيد الموقف خالل األيام القليلة 

القادمة. 

نهج املوؤ�س�سة الإ�سرائيلية
وبدوره، يرى المختص بالشأن السياسي أسعد العويوي، 
أن اغتيال المقاومين الثالثة يأتي ضمن نهج المؤسسة 
اإلس����رائيلية وأذرعه����ا األمني����ة لتخوي����ف وترهي����ب 
الفلسطينيين، وثنيهم عن المشاركة بأعمال المقاومة، 
خاصة ف����ي ظل تنامي حالة الوع����ي والدفاع عن النفس 

التي يتمتع بها الجيل الشاب من الفلسطينيين.
وق����ال العويوي خالل حديثه ل� »االس����تقالل«:« االحتالل 
يعي����ش حالة نكران للواقع، فه����و ال يريد االعتراف بحق 
الش����عب الفلسطيني بالدفاع عن نفس����ه إزاء سياساته 
الهمجي����ة من قت����ل واعتقال وهدم منازل واس����تيطان 

وغيرها«.
وأض����اف:« أن االحت����الل لم يس����تطع تحم����ل العمليات 
الفدائية التي ُنفذت مؤخ����رًا بالداخل المحتل، وأظهرت 
هشاش����ته وأربكت حس����اباته، بالتالي جاء االغتيال كرد 
فعل إلثبات هيمنته وقدرته، في مس����اٍع خجولة إلرضاء 

الجمهور الصهيوني«. 
ونّوه الى أن الش����عب الفلسطيني يعيش بدائرة »الفعل 
ورد الفع����ل« بصراعه مع االحتالل االس����رائيلي، فيواجه 
سياساته االجرامية والتعسفية من خالل مواصلة تنفيذ 

عمليات فدائية.
وش����دد على أن سياس����ية االغتي����االت وجرائم االحتالل 
لن ُتثني الش����عب الفلس����طيني عن المقاومة، باعتبارها 
الس����بيل الوحيد واألقدر على طرد االحت����الل واالنتصار 
علي����ه والتح����رر، مبين����ًا أن طريق االنتص����ار يتطلب من 
الكل الفلس����طيني العمل على إنهاء االنقس����ام ووضع 
اس����تراتيجية وطنية ش����املة لكافة القوى الفلسطينية 

حتى تكون أقوى وأصلب بمواجهة االحتالل. 

مخاوف من تمدد ظاهرة »كتيبة جنين«
جريمة االغتيال في جنين.. محاولة »إسرائيلية« الستعادة »هيبة« مفقودة

غزة/ دعاء احلطاب: 
اأكد خمت�ســان بال�ساأن ال�سيا�سي، اأن اغتيال قوات الحتالل 
الإ�ســرائيلي ثالثــة مقاومــني قــرب مدينــة جنني �ســمايل 
ال�ســفة الغربيــة املحتلــة، ُتدلل علــى العقليــة الجرامية 
والدمويــة لالحتــالل، كمــا تعك�ــس مــدى حالــة الإربــاك 

والتخبط الأمني التي تع�سف بالكيان ومنظومته الأمنية، 
يف ظــل تعــر جهوده لوقــف العمليــات الفدائية  واإخ�ســاع 
ال�ســعب الفل�ســطيني. واأو�ســح املخت�ســان يف حديثيهمــا مع 
»ال�ســتقالل«، اأن الحتالل يحاول اإفراغ غ�ســبه والنتقام 
من املقاومني الفل�سطينيني، خا�سة عقب العمليات البطولية 

الأخــرة، التــي اأدت اىل مقتــل 12م�ســتوطنًا »اإ�ســرائيليًا«، 
وا�سابة 64 اآخرين خالل ال�سهر املن�سرم، كما ي�سعي لإعادة 
ك�ســب ثقة ال�ســارع الإ�ســرائيلي واليمني املتطرف باملنظمة 
الأمنية، خا�سة بعد حالة التوتر والقلق الكبر التي انتابت 

الإ�سرائيليني م�ساء عملية »بني براك« قرب »تل اأبيب«. 
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أعل���ن أنا المواط���ن / محمد ابراهي���م نصر مصبح عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )946670122( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / حنان س���ليمان عبيد ابو جالل   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )803704899( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / س���ليمان منير سليمان القيشاوي   
ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )800902413   ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / الس���يد عزازي عبدالعزيز بركه عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )٩٣٢٣٢٥٧٥٦( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ف���داء وائل فؤاد الهبيل   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )٤٠٧٩١٤١٠٠( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد خميس حس���ن ابوكميل  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )804723930( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / احمد ابراهيم احمد ش���تات عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )410527030( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواط���ن / بالل عادل عودة المبحوح عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  )405417080( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ج���الل محمد عبدالغزيز عياد   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م  )901683409( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل:
رصد تقرير فلس���طيني تصاعد عمليات المقاومة 
لالحتالل »اإلسرائيلي« في الضفة الغربية والقدس 
والداخل المحتل في ش���هر مارس الماضي بشكل 

كبير ومؤثر.
وفي حصيلة هي األعلى خالل ش���هر واحد منذ عام 
٢٠١٧ وث���ق التقرير الذي يص���دره مركز معلومات 
فلسطين »معطى« استشهاد ٢٠ مواطنًا، ومقتل ١٢ 

إسرائيليًا وإصابة ٦٤ آخرين في عمليات للمقاومة.
وفي تقري���ره عن أعم���ال المقاومة لش���هر مارس 
٢٠٢٢م أفاد »معطى« أن مجموع العمليات التي جرى 

رصدها خالل الشهر بلغ )8٢١( عماًل مقاومًا.
وحسب التقرير فلم تشهد الضفة والداخل المحتل 
هذا العدد من الخسائر البشرية لدى االحتالل خالل 

شهر واحد منذ عام ٢٠١٧م.
ورصد تقرير »معطى« تنفي���ذ ٥٢ عملية إطالق نار 
واشتباك مسلح مع قوات االحتالل، ٢٥ عملية منها 

وقعت في جنين.
ونفذ األسير المحرر الشهيد ضياء حمارشة ٢٧ عاما 
من سكان يعبد في جنين أبرز العمليات المسلحة، 
حيث هاجم المستوطنين في منطقتي »بني براك » 
و«رمات غان« بتل أبيب، وأسفرت العملية عن مقتل 

٥ إسرائيليين وجرح ١٢ آخرين، قبل أن يستشهد.
كما نفذ الش���هيدان إبراهيم اغبارية وأيمن اغبارية 
-من أم الفحم- عملية إطالق نار في مدينة الخضيرة 
بالداخل المحتل، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات 

االحتالل وجرح ٦ آخرين، واستشهاد المنفذين.
وفي بئر السبع المحتلة، نفذ األسير المحرر الشهيد 
محم���د أبو القيعان عملية ده���س وطعن مزدوجة، 
أس���فرت عن مقتل ٤ مستوطنين وإصابة ٢ آخرين 

بجروح خطرة.
وبل���غ عدد عملي���ات الطعن أو مح���اوالت الطعن ٩ 
عملي���ات، وعدد عمليات الدهس أو محاولة الدهس 
عمليتي���ن، باإلضافة إلى ٧ عمليات حرق منش���آت 

وآليات وأماكن عسكرية لقوات االحتالل.
وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات االحتالل 

في مختلف المحاور والمدن، حيث ش���هدت الضفة 
والق���دس ٢٥٥ عملية إلقاء حج���ارة تجاه االحتالل 

والمستوطنين.
ورص���د مركز معطى ٢8 عملية إلقاء زجاجات حارقة، 

و٢٩٦ مواجهة بأشكال متعددة.
وبلغ عدد عمليات التصدي العتداءات المستوطنين 

١١٩ عملية.
وبالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات 
والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خالل الشهر 

٤٧ مسيرة شعبية منددة بجر ائم االحتالل.

في أعلى حصيلة بشهر واحد منذ 2017
20ً شهيدًا ومقتل 12 »إسرائيليًا« في 821 عمال مقاومًا بمارس

غزة/ االستقالل:
واصل األس���رى اإلداريون في سجون االحتالل »اإلس���رائيلي« السبت، مقاطعة 
المحاك���م اإلدارية لليوم ال�٩٢ على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياس���ة االعتقال 

اإلداري 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 سلطات االحتالل إصدار المزيد من أوامر االعتقال اإلدارّي، فقد بلغ عدد 
األوام���ر الصادرة منذ بداية العام الجارّي حّتى نهاية ش���باط )٢٠٣(، وفق نادي 
األس���ير. ويبلغ عدد األس���رى في س���جون االحتالل نحو ٤٥٠٠ أسير، بينهم ٣٤ 

أسيرة، وقرابة ١8٠ طفاًل.

92 يومًا على مقاطعة األسرى 
اإلداريين لمحاكم االحتالل

غزة/ االستقالل:
طالب مدير مركز األس����رى للدراس����ات رأفت حمدونة، المؤسسات الحقوقية 
واالنس����انية بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي لتطبيق االتفاقيات الدولية 
والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بحقوق األسرى األساسية واالنسانية 
خاصة فيما يتعلق باحترام الشعائر الدينية، وفًقا للمادة الثالثة المشتركة 

في اتفاقيات جنيف األربع.
وأشار حمدونة في بيان وصل »االستقالل« السبت، إلى أن هناك من األسرى 
من أمضى أكثر من ٤٠ رمضان داخل االعتقال بظروف صعبة وقاسية كاألسير 
نائل البرغوثي، ومنهم من أمض����ى في االعتقال ما يقارب من األربعين عاًما 

على التوالي كاألسيرين كريم وماهر يونس.
وأوضح أن األس����رى في كل ش����هر رمض����ان يعانون من ع����دم توفير مكان 
مخصص إلقامة الصالة ومنع إدخال الكتب اإلسالمية والمصاحف والتفاسير 
وكاس����يتات القرآن الكريم عبر زيارات األهل بالعدد المطلوب، وعدم السماح 

بصالة التراويح في الساحات العامة في جماعة.
كما يعاني األسرى من عدم إحضار السحور والفطور في موعده وتوفير المياه 
والمش����روبات الباردة واألجبان، وحرمانهم من إعداد الطعام بأنفسهم، وعدم 
توفير الحصص الغذائية المناس����بة ، ومنع الفضائي����ات العربية، وتجاهل 

مطالبهم الطبيعية ذات العالقة بشهر رمضان.
وأضاف حمدونة أن ما يقارب من ٤٤٠٠ أس����ير وأسيرة في السجون يحرمون 
بقضاء ش����هر رمضان بي����ن أهليهم وذويهم وأطفالهم ه����ذا العام، وحتى 
التواصل واللقاء معهم في ظ����ل منع المئات منهم من الزيارات تحت حجج 
أمنية واهية. وطالب حمدونة الصليب األحمر الدولي والمنظمات الحقوقية 
واإلنس����انية والمجتمع الدولي بالضغط على االحتالل لتنفيذ ما تم االتفاق 
عليه في ٢٠٢٢/٣/٢٤ من حقوق، وعلى رأس����ها استئناف الزيارات وتركيب 
الهواتف العمومية ليتس����نى له����م االطمئنان على ذويه����م في ظل منع 
الزي����ارات، وااللتزام باالتفاقيات الدولية والتعامل مع األس����رى بموجبها في 

القضايا الدينية وفى شهر رمضان لما لهذا األمر من قدسية وحساسية.

حمدونة: هناك أسرى أمضوا أكثر 
من 40 رمضان داخل السجون

جنين/ االستقالل:
وضعت زوجة الش���هيد صائب عباهرة، الس���بت، مولودها في يوم استشهاده 

وأطلقت عليه اسم »صائب« تيمًنا باسمه.
واستش���هد ، فجر الس���بت، ثالث���ة مقاومين بع���د اس���تهداف المركبة التي 
يس���تقلونها، بعش���رات األعيرة الناري���ة على دوار عرابة جن���وب مدينة جنين 
شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق جيش االحت��الل »اإلسرائيلي«، بعد 
منتصف الليلة، النار تجاه مركبة بالقرب من دوار عرابة في مدينة جنين شمال 

القدس المحتلة، وارتقى على إثرها ثالثة شهداء.
وزعمت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« العبرية، أن الش���هداء الثالثة »خططوا 
لهج���وم فوري، ونفذوا مؤخرًا عملية إطالق نار، وأنه عثر بحوزتهم على أس���لحة 
وقنابل«. وأش���ار المراسل العسكري ل� »يديعوت«، إلى إن الشهداء الثالثة كانوا 

تحت مراقبة الشاباك ووصفوهم بأنهم »قنابل موقوتة«.

الشهيد صائب عباهرة 
يولد من جديد في جنين

جنين/ االستقالل:
روى والد الش���هيد خليل طوالبة، أن المرة األخيرة التي ش���اهده فيه كانت عند الساعة 

العاشرة من مساء الجمعة، عندما أوصله لزيارة شقيقه.
ويصف الوالد المكلوم نجله الش���هيد بأنه »صاحب شخصية قوية ومحبوبة من الناس، 

واجتماعي ورياضي وخريج جامعة«.
ويضيف في لقاء مع »ش���بكة قدس«، أن قوات االحت���الل الخاصة نصبت كمينًا لخليل 

ورفاقه قرب بلدة عرابة واستشهدوا بعد أن اشتبكوا معهم.
وق���ال: »كل الناس تتأثر بما يجري في فلس���طين من جرائم، كل ي���وم والثاني يرتقي 

شهداء برصاص االحتالل، خليل من هذا الشعب وتأثر باألحداث«.
وارتقى خليل طوالبة رفقة سيف أبو لبدة وصائب عباهرة وثالثتهم من مجاهدي سرايا 
القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، بعد أن أصابوا أربعة عناصر من وحدة 

»اليمام« الخاصة، التي نصبت كمينًا لهم جنوب جنين.

والد الشهيد خليل طوالبة 
يروي آخر لحظاته معه
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كانوا ثالثة رجال.. بيتس����ابقوا عالموت.. اقدامهم عليت فوق رقبة الجالد.. صاروا مثل يا 
خال.. طول وعرض البالد، هناك في جنين المحررة التي يحرم االحتالل من ان تطأ اقدامه 
النجسة أراضيها سطر المجاهدون الثالثة االبطال الشهيد المجاهد: صائب عباهرة )٣٠ 
عامًا( من محافظة جنين والش����هيد المجاهد: خليل طوالبة )٢٤ عامًا( من محافظة جنين 
والش����هيد المجاهد: س����يف أبو لبدة ) ٢٥ عامًا( من محافظة طولكرم، الذين ارتقوا جراء 
عملية اغتيال صهيونية غادرة جرت عند مفترق عرابة في جنين السبت ١ رمضان ١٤٤٣ 
ه��، الموافق ٢ نيس����ان-أبريل ٢٠٢٢م، ليلتحقوا بركب من س����بقهم في سبيل الجهاد 
والمقاومة على طريق القدس وفلس����طين«, لقد دش����ن الش����هداء الثالثة االبطال رحلة 
العطاء في ش����هر االنتصارات, وفتحوا أبواب المعركة »الملحمة« مع هذا الكيان النازي 
المجرم, ترجل الفرسان الثالثة بعد ان اصابوا أربعة من جنود االحتالل الصهيوني, قاوموا 
من وس����ط الرصاص المنهمر فوق رؤوسهم كالمطر من كل االتجاهات, اكثر من مائتي 
رصاصة اخترقت أجسادهم, الطاهرة, ليدلل ذلك على حجم الرعب والخوف والفزع الذي 
زرعوه في صفوف األعداء, فأي إرادة تلك التي يحملها أبناء ومجاهدي فلسطين, واي قوة 
تلك التي تسكنهم, واي بطولة تلك التي تبايعهم, لقد سطروا ملحمة ثالثية ملحمية 
عل����ى ارض عرابة, وكانت دماؤهم عالمة نص����ر وعز وكرامة اغاظت االحتالل وأوقعت في 
صفوفه خس����ائر بشرية كبيرة حسب اعترافات االحتالل, وبات العدو يدرك ان محاوالته 
للعودة لسياس����ة االغتياالت وتصفية المجاهدين, او محاولة اعتقالهم ليست سهلة 

وعليه ان يدفع ثمن أي حماقة يرتكبها وهى بالتأكيد اثمان باهظة.  
عندما خرج األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ليعلن حالة النفير العام 
في س����رايا القدس, ويدعوهم لحماية شعبهم والدفاع عن ارضهم ومقدساتهم, فقد 
كان يقدر ان االحتالل الصهيوني الذي تلقى ضربات عديدة في خاصرته الرخوة أوقعت 
في صفوفه احد عش����ر قتيال في غضون ساعات, قد يقدم على ارتكاب حماقات ويقوم 
باس����تهداف واغتيال فلسطينيين, لذلك جاء الرد س����ريعا على لسان أبو حمزة الناطق 
باس����م السرايا ليعلن انه اس����تجابة لنداء األمين العام تعلن الس����رايا النفير العام في 
صفوفها في كافة األراضي المحتلة, فتحرك المجاهدين الثالثة االبطال استجابة لنداء 
األمين العام, وزعم االحتالل ان مجاهدي سرايا القدس كانوا ينوون تنفيذ عملية كبيرة 
ضد االحتالل, والن االحتالل موصوم بالغباء فهو يظن انه س����ينجو بفعلته وان جريمته 
س����تمنع المجاهدين من الرد, لكننا نثق في امانة المقاوم����ة وقدرتها على الثأر لدماء 
المجاهدين االطهار, وهى قادرة على مس����ح دموع أمهات الش����هداء وتبديد احزانهم, 
واالحتالل حتما س����يتلقى الضربات, وموجات العمليات الفدائية ستتصاعد, وكلما زاد 
االحتالل من ضرباته للفلسطينيين, كلما دفع ذلك الفلسطينيين لحماية انفسهم من 
بطش االحتالل, والذود عن ربوع هذا الوطن الس����ليب, والثأر للدماء الطاهرة التي سالت 
وهى تدافع عن شعبها وارضها ومقدس����اتها, ففي كل الميادين سيزرع شعبنا ثورة, 
في عرابة وجني����ن وبيت لحم والخليل والقدس ورام الله ونابلس وقلقيلية, س����تتفجر 
براكين الغضب في وجه االحتالل, وسيعلم نفتالي بينت وحكومته الهشة ان التطبيع 
والتنسيق األمني والتحالفات لن توفر له االمن واألمان, ولن تمنع شعبنا الفلسطيني من 

الدفاع عن نفسه والذود عن األرض والمقدسات. 
نعم س����رايا القدس زفت باألمس ثالثة من خيرة أبنائها ش����هداء, لكنهم هم شهداء 
الش����عب الفلس����طيني أوال وأخيرا, لذلك نعتهم كل فصائل المقاومة الفلس����طينية, 
وحملت االحتالل مسؤولية وتبعات جريمته البشعة, وتوعدت بالرد على هذه الجريمة, 
واليوم المقاومة مطالبة بان تقف عند مسؤولياتها, وان تثأر لدماء الشهداء االبطال, واال 
تسمح لالحتالل الصهيوني بتغيير المعادالت التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في 
اعقاب ملحمة س����يف القدس البطولية, علينا ان ندرك ان االحتالل مأزوم ومرتبك, وانه 
فقد هيبته امام اإلسرائيليين وامام العالم بعد ان مرغت الفصائل الفلسطينية المقاومة 
انفه في التراب في اعقاب ملحمة س����يف القدس البطولي����ة, وبعد العمليات البطولية 
الفردية التي نفذه الفلس����طينيين في النقب والخضيرة وبني براك وافضت لقتل احد 
عش����ر صهيونيا واصابة اخرين بجراح, هذا الكيان المصطنع والهش ال يستطيع تحمل 
تتال����ي الضربات, وهو يئن ويتوج����ع وتهتز جبهته الداخلي����ة اذا ما تعرض للضربات 
المتتالية, ألنه كيان مغتصب قائم على نهب الخيرات وقتل األبرياء والسطو على حقوق 
الغي����ر, وهو ال ينتمي الى ه����ذه األرض, وليس له أي جذور تاريخي����ة فيها, والتراث ال 
يحمل أي ملمح من مالمحه, فعالقة اإلس����رائيليين بفلسطين تقتصر فقط على السلب 
والنهب والسيطرة على الخيرات والثروات, وهم يدركون اكثر من غيرهم انه ليس لهم 
أي مستقبل فوق هذه األرض, وان وعد الله ات ال محالة, لذلك ونحن نستقبل هذا الشهر 
الفضيل, ش����هر االنتصارات والفتوحات, هذا الشهر الذي نجدد فيه بيعتنا مع الله عز 
وجل بحماية المس����جد األقصى المبارك, يستعد ش����عبنا واهلنا في القدس للدفاع عن 
اقصاهم ومجاهديهم وارضهم ومقدس����ات, استجابة لوصية ثالثية جنين الملحمية 
التي اوصت بالدفاع عن األرض والعرض والمقدسات مهما كان الثمن , ومهما بلغ حجم 
التضحيات الن فلسطين مهرها كبير اكبر من دمائنا وارواحنا وانفسنا واموالنا وسنبقى 

أمناء على الوصية.   

ثالثية جنين الملحمية.. 
عباهرة.. طوالبة.. أبو لبدة

رأي

خالل المعركة التي استبس���ل فيها أس���ود كتيبة جنين، 
التابعة لس���رايا القدس، الذراع العس���كرية لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، صباح يوم الخميس )3/31(، في 
الذود ع���ن مدينة جني���ن ومخيمها، بع���د اقتحامهما من 
ِقبل جيش االحتالل اإلس���رائيلي، أعلن األمين العام لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلس���طين زياد النخالة، النفير العام 

لمقاتلي »السرايا« في كافة أماكن تواجدهم.
ل���م ينتظر النخالة انتهاء المعرك���ة، لُيصدر هذا القرار، بل 
جاء في ِخضم المواجهة، ليؤكد أن القيادة مسؤولية وأمانة 
عالية، ويجب أال تتردد للحظ���ة في اتخاذ الموقف، فعدونا 

ال يفهم إال لغة القوة.
وس���ائل اإلعالم العالمية، تفاعلت سريعًا مع الخبر، وكذلك 
إعالم العدو اإلس���رائيلي، الذي ُي���درك أن النخالة ال ُيطلق 

تهديدات جوفاء، وهم الذين َخِبروه من قبل مرارًا.

قراُر النخالة، حمل رسالًة واضحة للعدو المرتعب والمتخبط 
عل���ى وقع العملي���ات البطولية - والت���ي كان آخرها عملية 
الطعن في مس���توطنة »غ���وش عتصي���ون«، وعملية »بني 
براك« في »تل أبيب«، التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة- 
بأن الدم الفلس���طيني مقدس، وال َيقُل قداس���ًة عن حرمة 

المسجد األقصى المبارك.
الع���دو اإلس���رائيلي أراد به���ذا العدوان الذي اس���تهدف 
مدينة جنين ومخيمها، وأطلق عليه اس���م »كسر األمواج«، 
أن ُيحيد »القنابل الموقوتة«، في إش���ارة الغتيال أو اعتقال 
فرس���ان كتيبة جنين والمقاومة، الذين رأيناهم في ميدان 
المواجه���ة، وهم يخوض���ون اش���تباكات عنيفة مع جيش 
االحت���الل، ارتق���ى خالله���ا الُمجاِهدْين يزيد الس���عدي، 
وس���ند أبو عطية، وأصيب فيها جندي إسرائيلي من قوات 

»دوفودفان«، وفق زعم العدو.

ح���اول رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينت، بهذا العدوان 
على جنين ومخيمه���ا، أن ُيرمم صورة الردع اإلس���رائيلية، 
التي أصابها الش���هيد حمارشة برصاصاته االثنتي عشرة، 

والتي لم ُتخطئ أٌي منها أهدافها.
العدو تنبه للِحرفية القتالية العالية التي أبداها الش���هيد 
حمارشة، ولعله وصل لقناعة أنه كان مستعدًا بصورة جيدة 

للعملية، وُأُخِضع لتدريب عالي المستوى.
وأمام ذل���ك، فإن العدو اإلس���رائيلي س���يواصل محاوالته 
الغتي���ال أو اعتقال مقاتلي كتيبة جني���ن، الذين يراكمون 
الخبرات والتجربة، وباتوا أكثر ِحنكة ودراية بأساليب العدو 

بفعل المواجهات التي خاضوها.
وال ش���ك أن الحاضنة الشعبية لهؤالء الشباب األبطال، هي 
م  صمام األمان لبطوالتهم، فكل بيت في جنين ومخيمها قدَّ

شهداء وجرحى وأسرى على طريق التحرير واالستقالل.

بعد خمس���ة أيام من قمة ش���رم الش���يخ بين مص���ر واإلمارات 
وإس���رائيل ، انعقدت قمة النقب بين وزراء خارجية هذه الدول 
الثالث إضافة إل���ى وزراء خارجية أميركا والمغ���رب والبحرين . 
وال أعرف لماذا س���مي اجتماعهم في النقب أو بئر الس���بع قمة  
summit مع كونهم ليس���وا رؤس���اء دول ، وقد تكون التسمية 
إس���رائيلية قصد بها تضخيم  أهمي���ة االجتماع الذي تصفه 
بالتاريخي ، وصرح رئيس وزرائها بينيت  مبتهجا بأن ” اإلدراك 
يتزايد في العالم العربي بوقوف إس���رائيل في خندق السالم 

والتعاون . ” .
وجدول قضايا القمة الثاني���ة هو جدول القمة األولى : احتمال 
تجدي���د االتفاق الن���ووي اإليراني ، ورفع أميركا اس���م الحرس 
الث���وري اإليراني من قائمة اإلرهاب الت���ي تصنف فيها الدول 
والمنظم���ات وفق هواها المعوج الفاس���د ، وت���دارس كيفية 
مواجهة األخطار التي تهدد دول هؤالء الوزراء  ، وذكرت قناة ” 
كان ” اإلسرائيلية الرسمية أن البيد وزير الخارجية اإلسرائيلي 
ط���رح على وزراء الخارجية العرب إمكانية إنش���اء حلف إقليمي 
لمواجهة األخطار التي ” تهدد ”  دول أولئك الوزراء وإسرائيل.

وأكب���ر ه���ذه األخطار مصدره���ا إي���ران والمقاومة ف���ي لبنان 
وفلس���طين واليم���ن ، وكلها في األصل والح���ق أخطار مهددة 
إلس���رائيل وحدها ، ولكنها ، إسرائيل ، سحبت هذه الدول إلى 
مربع أألخطار التي تهددها ، وهذا انهيار وطني وقومي تاريخي 
لهذه الدول . وهناك دول عربية غابت عن القمة إال أنها حاضرة 
بانتمائها لهذا االنهيار ، وسيرس���ل إليه���ا كل ما اتفق عليه 
الوزراء الس���تة ، أو األرزاء الس���تة . وفي الب���دء تقرر عقد القمة 
في القدس ، ويظهر أن إسرائيل تخوفت من انفجار مظاهرات 
ضده���ا هناك ، فنقلتها إلى النقب . ونس���تبعد أن يكون وزراء 
الخارجية العرب األربعة أو دولهم تحش���مت بعض التحش���م ، 
واقترحت على إسرائيل نقلها إلى مكان آخر . ال هؤالء الوزراء وال 
دولهم يمتلكون فضيلة هذا التحشم ، وإسرائيل لن توافقهم 
علي���ه لو صدف واتصفوا به هم أو دولهم ، وهي ترى في القمة 
األولى في ش���رم الش���يخ والقمة الثانية ف���ي النقب آية جلية 
س���اطعة على صيرورتها رقما كبيرا مهما في المنطقة ، والرقم 
الكبير المه���م ال يتنازل لألرقام الصغي���رة المعدومة األهمية 

مثل الوزراء العرب األربعة ودولهم .
وإس���رائيل في الحق لم تتخ���ل عما تريده م���ن رمزيات بنقل 
االجتم���اع من القدس إلى النقب ، وهي الرمزيات الخطيرة التي 
لم يفطن لها الوزراء األربعة وال دولهم ، ولو فطنوا لها ما اهتموا 
به���ا . ومن هذه الرمزيات أن النق���ب اآلن مدار معركة مصيرية 
حامية دامية على األرض  بين أهله العزل وإسرائيل المعتدية 
المنهومة باالس���تيطان لالس���تيالء على ما تبقى من أرض في 
أيدي أهل النقب . وقررت بناء 14 مس���توطنة فيه لتسكين من 
يهاج���ر إليها من يه���ود أوكرانيا ، وكونت ” س���رية بارئيل ” 

األقرب في نوعية أعضائها ووسائلهم إلى بالك ووتر .
إنهم عصابة ال قانون س���يضبطها ، وسيتفوقون في انفالتهم 
وقس���وتهم ضد أهل النقب على دولتهم التي تعاملت دائما 
مع الفلس���طينيين بعقلية العصابة وإن حاولت تلوين تعاملها 
معه���م بصي���غ قانونية كأن تس���مح لهم بع���رض قضاياهم 
ومش���كالتهم معها على المحاكم اإلس���رائيلية التي يندر أن 
تحك���م لصالحهم ، وإذا حكمت في ه���ذا النادر تتلكأ األجهزة 
التنفيذية اإلس���رائيلية في تنفيذه . ومن رمزيات النقب التي 
اهتم���ت إس���رائيل باصطياده���ا أن القمة عق���دت فيه وأهله 

يتهيئون   مث���ل بقية الفلس���طينيين لالحتفال بيوم األرض 
في الثالثي���ن من مارس الج���اري ، وركل وزراء الخارجية العرب 
هذه الرمزية مع دولهم ، والظن الصائب أنهم ال يعرفون عنها 

أي شيء .
واهتمت إسرائيل بكس���ب رمزية أخرى من هؤالء الوزراء الذين 
تقودهم إس���رائيل في القمة من أنوفهم السلس���ة االنقياد ، 
فقررت له���م زيارتهم لقبر بن جوري���ون أول رئيس وزراء لها ، 
والمنعوت بالنبي اليهودي المس���لح ، والذي اعتزل في سديه 
بوكي���ر ) وادي البقر بالعبرية ( بعد أن فارق الحياة السياس���ية 
؛ معتزما تقديم قدوة عملية للمس���توطنين اليهود في السكن 
في المناطق البعي���دة عن المراكز الحضرية الس���هلة الناعمة 
المعيش���ة ، ولن���ا تخيل حال النق���ب حضريا في الس���تينات 
وقت اعتزاله ، وقد سار في س���كناه فيه مسار رواد االستيطان 
األوروبي في أميركا في مس���تهل القرن الس���ادس عش���ر وما 
تاله  حين كان بعض المس���توطنين يستهدفون تقديم قدوة 
لآلخرين منه���م ، فيقصدون القفار البعيدة الموحش���ة حيث 
انعدام وسائل المعيشة المناس���بة واألخطار المحدقة من كل 
ل���ون ومفاجأة . وكتبت ش���خصيا أكثر من مرة مطالبا بدراس���ة 
االستيطان األوروبي في أميركا لفهم االستيطان اليهودي في 
بالدنا ، فبين االستيطانيين تطابق تام في القناعات والخطوات 
والمصطلح���ات ، ونتمنى أال يحدث تطابق في المآالت ، فتكون 
إس���رائيل في المنطقة العربية في قوة أميركا وراء األطلس���ي 
أو العالم الجديد مثلما س���ماه المس���توطنون األوروبيون مبكرا 
، نقيضا موازي���ا لعالمهم القديم الطاف���ح بالفقر واالضطهاد 

المذهبي الديني .
وم���ن رمزيات النقب أن المش���روع الصهيون���ي انتبه إليه في 
مخططاته المبكرة ليكون جس���ر صلة بينه وبين أفريقيا وآسيا 
، وحين وافق بن جورويون  على مش���روع التقس���يم الدولي في 
29 نوفمب���ر 1947  احتج بعض الق���ادة اليهود لموافقته على 
مش���روع يجعل النقب جزءا من الدولة العربية أو الفلس���طينية 
، فطمأنهم بأن النقب ف���ي البال ، وتحققت طمأنته لهم حين 
انتزعته إس���رائيل في أكتوب���ر 1948 من الق���وات المصرية ، 
واس���تولت بعد انتزاع���ه على أم الرش���راش المصرية ، وأقامت 
ميناء إي���الت الذي فتح طريقه���ا بحريا على آس���يا وأفريقيا ، 
وتوالى االنفتاح فطال دوال عربية في حمى التطبيع العلني ، وال 
ريب أنه طال هذه الدول من قبل س���را . قمة شرم الشيخ وقمة 
النقب تماٍه كامل مع رؤية إسرائيل لكل أحوال المنطقة حاضرا 
ومس���تقبال ، وتهيئ���ة لتتويجها ولية أمر لدوله���ا ، والتماهي 
والتولية يحدثان في زمن ليس���ت فيه إسرائيل في عز قوتها ، 
وإنما في عز انهيار األنظمة العربية ، وانحدارها بعيدا بعدا كليا 
عن عواطف شعوبها ومصالحها الحقيقية . ما من شعب عربي 
يرضى عن القمتين ، وما من شعب عربي يدرك بأن إسرائيل ” 
تقف في خندق السالم والتعاون ” بمفهومهما العادل القويم 
. السالم في  مفهوم إسرائيل هو االستسالم العربي ، والتعاون 
في مفهومها ه���و التعاون على اإلثم والعدوان ضد الش���عب 
الفلسطيني والش���عوب العربية وإيران وكل من يستنكر آثام  
إس���رائيل وعدوانيتها . ومن ش���واهد ضعف إسرائيل  جريها 
بين الس���لطة الفلس���طينية وعمان والقاهرة لمآزرتها في وأد 
أي انتفاض ش���عبي فلس���طيني عليها في رمض���ان القريب . 
وتتناغم األطراف العربية الثالثة معها في مسعاها ، وال تطلب 
منها الكف عن اس���تفزازها في األقص���ى والحرم اإلبراهيمي ، 

وال نقول في االس���تيطان . ال يطلب أي طرف من الثالثة  منها 
وقف اقتحام المس���توطنين لألقصى الذي سمحت لهم به في 
رمضان ، ويستجيبون لما تطلبه في أريحية وطواعية سهلتين 
س���خيتين ، ويحذرون الش���عب الفلس���طيني من استفزازها 
وإغضابها ، وتضغط مصر عل���ى المقاومة في غزة لالبتعاد عن 
هذا االستفزاز وهذا اإلغضاب ، وزارها سرا غسان عليان منسق 

أعمال إسرائيل في الضفة وغزة لهذه الغاية .
وغسان الدرزي كان قائد لواء جوالني في عدوان 2014 على غزة 
، وجرح في رأسه ، وسحب من القتال ، وعولج وأعيد لقيادة لوائه 
، ولو زار دولة أوروبية لقدم���ت طلبات لمحاكمته بصفته مجرم 
حرب متمرس���ا في إجرامه . وش���اهد ثاٍن على ضعف إسرائيل 
وانحط���اط س���معتها عالميا هو اتس���اع وصفه���ا بالعنصرية 
المتوحش���ة الفظة من جه���ات برلمانية وسياس���ية وإعالمية 
وأكاديمي���ة ، وأنها بعي���دة كليا عن الصورة النقي���ة المثالية 
الديمقراطية اإلنس���انية التي زعمتها دائما لذاتها . واألنظمة 
العربي���ة الت���ي عقدت معه���ا قمتين متواليتين في خمس���ة 
أي���ام ، واألنظمة التي تطب���ع عالقاتها معه���ا ؛ كلها تعينها 
على س���تر ضعفها وإظهار عربدتها وتس���لطها ، وعلى تنقية 
صورتها العنصرية الس���وداء وإزهائه���ا . إنها تقدم لها حلوال 
جاهزة مجانية لمش���كالتها وأزماتها ، وهذا موقف تاريخي من 
األنظمة العربية توس���ع وتعمق ، واتخ���ذ أقبح وأفضح تبدياته 
بعد خماس���ين الربيع العربي ، ومبك���را عبر بن جوريون عن هذا 
الموقف العربي  المخ���زي المدمر لألمة بقوله : ” حين نقع في 

مشكلة يحلها لنا العرب.” .
***                                    

” س���يأتي اليوم الذي يفيق فيه العرب على حقيقة أن أبناءنا 
هم الذين يحكمونهم . ” جولدا مائير رئيس���ة وزراء الس���ابقة 
، األوكراني���ة أوال ، واألميركي���ة ثانيا بهجرته���ا إلى ميلووكي ، 
واإلسرائيلية آخرا بهجرتها إلى بالدنا في مطلع القرن العشرين 

.
***                                  

زلزلت عملية الخضيرة إسرائيل  بقتل  اثنين من مستوطنيها 
، وجرح اثني عش���ر ، وسحقت روحها س���حقا معرية وهن هذه 
الروح ، وش���لت بهجته���ا بالقمة السداس���ية ، وقذفت بها في 
مأت���م وعويل . والخضي���رة  ورحوبوت من أولى المس���توطنات 
الصهيونية في فلس���طين التي أنشأها يهود آتون من روسيا 
في أواخر القرن التاس���ع عش���ر، واس���تقدموا إلنش���ائها مئات 
العمال من مصر والس���ودان ، مات منهم عشرات في تجفيف 

مستنقعاتهما .
في نهاية القمة كشف البيد أنها ستصير منتدى سنويا مثل 
منتدى دافوس االقتصادي ، وس���يهيء ه���ذا إلى توالي تزايد 
المش���اركين فيها ، وهي بهذه الصيرورة مكس���ب سياس���ي 
ودبلوماس���ي كبير إلسرائيل لما في عقدها فيها من داللة على 
منزلته���ا المهمة في المنطقة ، و ” في بيت���ه يؤتى الَحَكُم ” 
مثلما تقول العرب ، وقطعا ، إيماننا في رس���وخ الجبال الرواسي 
أن النقب الفلس���طيني بيت فلسطيني ، ال بيت إسرائيلي ،  وما 
أهول���ه هوانا أن يتخ���ذ  بعض العرب ع���دو أمتهم ومغتصب 
أرضهم حكما في أمورهم ، وس���يدا مس���ود عليهم ! ورحم الله 
الفرزدق  الش���اعر العربي العظيم الذي ق���ال معتزا مفتخرا : ” 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا = وإن نحن أومأنا إلى الناس 

وقفوا ” .

النخالة وتقدير الموقف

القمة السداسية في النقب.. ما قاله بن جوريون عن العرب

بقلم اإلعالمي/ عوض أبو دقة

بقلم: حماد صبح
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غزة/ االستقالل:
كشفت ش����ركة كهرباء محافظات غزة، السبت، عن 
تفاصيل حملتها التي أطلقتها بخصوص تقديم 
مكافآت للملتزمين بالدفع، أو تقديم خصومات على 

فئات عديدة بالمجتمع.
وقال مدير العالقات العامة واإلعالم في الش����ركة 
محم����د ثابت في تصريحات صحفية الس����بت، إن 
الشركة س����تقدم قريًبا مكافآت كبيرة للملتزمين 

بالدفع شهريا«.
وأوض����ح أن الش����ركة ب����دأت من����ذ بداي����ة 2021 
وحت����ى نهاية مارس 2022 بتقيي����م مدى التزام 
المشتركين خالل هذه الفترة من أجل معرفة الفئة 

المستفيدة من هذه المكافآت.
وأض����اف ثابت أن المكافآت قد تكون على ش����كل 
س����حوبات للمش����تركين، الفًتا إلى أننا »س����نعلن 

تفاصيل هذه المكافآت خالل أيام«.
في س����ياق متصل، أفاد ثابت أن الش����ركة ستبدأ 
في 3 إبريل الجاري حملة خصومات لفئات عديدة 
في المجتمع تش����مل ذوي الش����هداء والمتوفين 
والح����االت االجتماعية والمتضرري����ن من العدوان 

»اإلسرائيلي«.
وحول خصومات الشهداء، قال ثابت:« كل من لديه 
اشتراك باسم شهيد سيستفيد من خصم بقيمة 
50% على آخر فاتورة صادرة مقابل تسديد المبلغ 
نقدا على دفعة واحدة، أما في حالة تسديد المبلغ 
على 11 دفعة كحد أقصى ستكون قيمة الخصم 

.%40
وعلى صعيد إبراء ذم����ة المتوفي، أوضح أن هناك 
خصم بقيمة 40% لالش����تراك المس����جل باس����م 
متوف����ي على آخ����ر فاتورة صادرة مقابل تس����ديد 
المبلغ نقدا على دفعة واحدة، وبقيمة 30% مقابل 

تسديد المبلغ نقدا على 11 دفعة.
وبالنسبة للحاالت االجتماعية، نوه ثابت بأن الحملة 
تشمل خصم 45% من صافي القيمة المطلوبة بعد 
خصم غرامة التأخير للمشتركين المستفيدين من 

الشؤون االجتماعية على آخر فاتورة صادرة على أن 
يتم تسديد المبلغ على دفعة واحدة«.

وأردف:« أما في حالة تس����ديده عل����ى 11 دفعة 
تكون قيمة الخصم %35«.

أم����ا المتضررين م����ن العدوان اإلس����رائيلي، قال 
ثاب����ت:« هناك خص����م بقيم����ة 40% من صافي 
القيم����ة المطلوبة للمتضررين باله����دم الكلي أو 
الجزئ����ي غير صالح للس����كن حت����ى تاريخ الضرر 
)الهدم( وبعد تاريخ الض����رر يتم منحهم خصما 
بنس����بة 30% على أن يتم تس����ديد المبلغ على 

دفعة واحدة.
وتاب����ع:« هناك خص����م بقيم����ة 30% من صافي 
القيم����ة المطلوبة للمتضررين باله����دم الكلي أو 
الجزئ����ي غير صالح للس����كن حت����ى تاريخ الضرر 
)الهدم( وبعد تاريخ الض����رر يتم منحهم خصما 
بنسبة 25% على أن يتم تسديد المبلغ على 11 

دفعة.

ولف����ت إلى وجود خصم قيمت����ه 30% من صافي 
القيمة المطلوب����ة للمتضررين جزئيا حتى تاريخ 
الض����رر )الهدم( وبعد تاري����خ الضرر يتم منحهم 
خصما بنس����بة 25% على أن يتم تسديد المبلغ 

على دفعة واحدة.
من يريد التحول إلى نظام السداد اآللي، يتم منح 
المشترك خصما قيمته 10% من قيمة الفاتورة 
الشهرية لمدة 12 ش����هرا بحد أقصى 30 شيكال 

لكل شهر في حال لم يكن عليه متأخرات.
وتابع:« في حال كان على المشترك ديون للشركة 
فإن القيمة )10%( ستخصم من المتأخرات لمدة 

12 شهرا بحد أقصى 30 شيكال لكل شهر«.
ونوه بأن هناك شروط وضعتها الشركة لكل فئة 

من أجل االستفادة من الحملة.
وأك����د ثابت أن هذه الحملة س����تنتهي مع نهاية 
شهر أبريل الجاري، معتبرا أنها »فرصة ثمينة لكل 

المشتركين الذين تشملهم الحملة«.

»كهرباء غزة« تكشف تفاصيل حملة خصومات للمشتركين

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني، عن التوافق مع مربي الدجاج على توحيد سعر 

الكيلو، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة. 
 وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، إلذاعة »الرأي« الحكومية، 
الس����بت، لقد تم التوافق مع وزارة الزراعة ومرب����ي الدجاج الالحم على توحيد 
سعر الدجاج الحي ب�14 شيقل للكيلو الواحد في جميع محافظات قطاع غزة. 

ا من الغد )األحد( أي  وش����دد على أن طواقم حماية المستهلك س����تتابع بدًء
تجاوزات بهذا الخصوص، ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.

فقط بـ)14( شيقل للكيلو الواحد
االقتصاد: االتفاق على توحيد 

سعر بيع الدجاج بغزة

عّمان/ االستقالل:
وقعت الحكومة األردنية والوكالة الفرنس���ية للتنمية، اتفاقية قرض سياسة التنمية 
لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو.

ووف���ق ما أوردته وكالة األنباء األردنية ) بترا( الس���بت،  وقع االتفاقية نيابة عن 
الحكومة األردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الش���ريدة، ووقعها عن 
الوكالة الفرنس���ية للتنمية نائب الرئيس التنفيذي برتراند والكينير، بحضور 

نائبة السفيرة الفرنسية لدى االردن جناينا هيرارا.
وأكد وزي���ر التخطيط، في بيان صحف���ي  للوزارة أمس، أن ه���ذا القرض يدعم 
الموازنة العامة خالل2022 – 2024، بشروط مالية ميسرة جدًا ويهدف إلى دعم 
جهود الحكومة األردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل تبني نهج 
دمج الموازنة المس���تجيبة للنوع االجتماعي في مرحلة إع���داد موازنات الدوائر 
والمؤسسات الرسمية. وأضاف الشريدة أن ذلك من شأنه رفع كفاءة تخصيص 
الموارد للمساعدة في تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين، ومراعاة 
النوع االجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خالل المساهمة في 

إيجاد توافق بين االستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.

150 مليون يورو 
تمويل فرنسي لألردن

بغداد/ االستقالل:
بلغت إيرادات النفط العراقي في آذار/ مارس أعلى مستوى لها منذ العام 1972 
مس����جلة 11,07 مليار دوالر، وفق أرقام أولية لوزارة النفط، فيما سجلت أسعار 

الخام ارتفاعًا كبيرًا نتيجة الغزو الروسي ألوكرانيا.
وذك����ر بيان صادر عن الوزارة الجمعة، أن مجموع كمية الصادرات لش����هر آذار/

مارس في العراق، ثاني أكبر مصّدر للنفط في مجموعة أوبك، “من النفط الخام 
بلغ 100 مليونًا و563 ألفًا و999 برمياًل، بإيرادات بلغت 11,07 مليار دوالر ويعد 

اعلى ايراد مالي تحقق منذ عام 1972”.
وأوض����ح البيان أن هذه “االحصائية أولي����ة للكميات المصدرة من النفط الخام 

وااليرادات المتحققة لشهر آذار الماضي”.
وقال مس����ؤول في وزارة النفط، فّضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس 
برس إن “األرق����ام النهائية ال تتغّير عادًة على اإلطالق ع����ن األرقام األولية، أو 
قد يحدث تغيير طفيف”، مش����يرًا إلى أنها سوف تنشر قرابة نهاية الشهر 

الحالي.
وأوض����ح البيان أن معّدل “الكميات اليومية بلغ 3 ماليين و244 الف برميل في 

اليوم”، وان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من )110,090 ( دوالرًا”.
وفي ش����باط/فبراير، س����جل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 
ثماني سنوات بلغت قيمتها 8,5 مليارات دوالر، كما أعلنت وزارة النفط حينها.
وأدى الغزو الروس����ي الوكرانيا الى ارتفاع أس����عار الخام في حين ال تزال الدول 
المنتجة للنفط تحد من العرض. وتوافق����ت الدول االعضاء في تحالف “أوبك 
بالس” الخميس على زيادة طفيفة إلنتاجها، متجاهلة الدعوات إلى التخفيف 

من الضغوط على األسعار.
يعتمد العراق بنسبة 90 % على اإليرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ 
عدد سكانه 40 مليون نس����مة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من 
نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

دمشق/ االستقالل:
عشية بداية ش���هر رمضان المبارك تشهد أسعار 
المواد الغذائية واألساس���ية في سوريا ارتفاعًا غير 
مس���بوق في الب���الد ، فقد وصلت أس���عار الخضار 

والفواكه ألسعار قياسية.
ومنذ منتصف ش���هر آذار / مارس الماضي، قفزت 
األس���عار بش���كل كبير لعم���وم الم���واد الغذائية 
واالس���تهالكية بس���بب ارتفاع أج���ور النقل، كما 
ارتفعت أس���عار الخضار والفواكه بس���بب األحوال 
الجوية التي مرت على س���وريا منذ بداية شهر آذار 

/ مارس.
وقال أبو إبراهيم وهو تاجر خضار في سوق دمشق 
المرك���زي للخضار ” ارتفعت أس���عار عم���وم أنواع 

الخض���ار وخاصة الزراع���ات المحمي���ة القادمة من 
المنطقة الس���احلية، وذلك بسبب موجة البرد التي 
ش���هدتها سوريا خالل ش���هر آذار /مارس الماضي 
ما دفع المزارعين إلى تشغيل اجهزة التدفئة التي 
تتطل���ب م���ازوت / ديزل ما أدى لرفع أس���عار عموم 

الخضار “.
وأضاف أبو إبراهيم لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( ” 
مع موجة الجفاف، تحتاج المزروعات للري بواس���طة 
المح���ركات، وأدى عدم ق���درة الحكومة على تأمين 
المحروقات للمزارعين، لوجود س���وق سوداء ألسعار 
الم���واد النفطية، ما انعكس عل���ى تكاليف االنتاج 

والنقل “.
وتشير دراسات وتقارير سورية غير رسمية إلى أن 

معدل احتياجات األسر من 5-3 أشخاص في الشهر 
يتجاوز ال� 600 ألف ليرة سورية عدا إيجار المنزل إذا 

كانت تملك األسرة منزالً.
في حين تبلغ معدالت الرواتب الشهرية الحكومية 
والخاصة في س���ورية بي���ن 100 ألف إلى 250 ألف 

ليرة سورية . 
ومنذ اندالع الحرب في أوكرانيا نهاية شهر شباط /

فبراير الماضي، ارتفعت أسعار مواد غذائية وخاصة 
الزيوت ومش���تقات الحبوب ووصل سعر كيلو زيت 
ال���ذرة ودّوار الش���مس إلى أكثر م���ن 18 ألف ليرة 
سورية، وس���ط عجز حكومي عن تأمين احتياجات 
األسواق السورية عبر الدعم الحكومي وحاجة السوق 

عمومًا .

العراق يسجل أعلى إيرادات 
مالية من النفط منذ 1972

ارتفاع غير مسبوق ألسعار المواد الغذائية في سوريا

االستقالل/ وكاالت:
في أعقاب العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع 
دائم في أس����عار المواد الخ����ام واضطراب 

دائم في السوق العالمي، بحسب خبراء.
وقال رئي����س »مجموعة الم����وارد األوروبية 
اآلس����يوية« بينيدك����ت س����وبوتكا، الت����ي 
لديه����ا أنش����طة ف����ي مج����االت التعدين 
والمعالجة والطاقة ومقّرها لوكسمبورغ، إّن 

العالم يش����هد »انتهاء عصر المواد الخام 
الرخيصة«.

وأضاف س����وبوتكا في تصريحات السبت: 
»لق����د تفاقم����ت التأثي����رات الناجم����ة عن 
الجائحة بس����بب األحداث األخيرة المرتبطة 
بأوكرانيا«، مشيرًا إلى أّن العقوبات الروسية 
على االتحاد األوروبي تسهم في زيادة غير 

مسبوقة في األسعار.
وتابع أّن »تكاليف القمح واألسمدة والنفط 

الخام والغاز الطبيعي واأللومنيوم والنحاس 
قفزت إلى مس����تويات مرتفع����ة منذ بداية 
العام، وال مفر م����ن المزيد من التقلبات في 

األسعار«.
وأضاف: »في األش����هر المقبلة، العديد من 
العناص����ر المهمة لحياتن����ا اليومية تّتجه 
ألن تصبح أغلى ثمنًا، من الخبز إلى القهوة 
وأجهزة الكمبيوتر والس����يارات وحتى مواد 

البناء والمنازل«.

نهاية عصر المواد الخام الرخيصة.. السلع األساسية أغلى ثمنًا
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االستقالل/ وكاالت:
قال المدي���ر العام للش���ؤون األوروبية ف���ي وزارة 
الخارجي���ة الصيني���ة، وان���غ لوتونغ، الس���بت، إّن 
»الصين ال تتحايل عمدًا على العقوبات المفروضة 
على روس���يا، بل تساهم في االقتصاد العالمي من 

خالل مباشرة تجارة طبيعية معها«.
جاء ذلك بعد يوم من عقد الصين واالتحاد األوروبي 
قم���ة افتراضية، طل���ب خاللها االتح���اد األوروبي 
من بكي���ن عدم الس���ماح لموس���كو بالتملص من 
العقوب���ات الغربية المفروض���ة عليها على خلفية 

عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكد لوتونغ أّن »الصين ليست طرفًا معنيًا باألزمة 
في أوكرانيا، وتجارته���ا العادية مع أي دولة أخرى 

يجب أال تتأثر«.
وتابع: »نعارض العقوبات وانتشار آثارها في بقية 
العالم، مما يؤدي إلى حروب العملة وحروب التجارة 
والتموي���ل، ويهدد سلس���لة التوريد والسلس���لة 

الصناعية والعولمة وحتى النظام االقتصادي«.
وأض���اف وانغ أّنه ل���م يتم إح���راز أي تقدم خالل 
القمة بش���أن اتفاق اس���تثمار معطل بين الصين 
واالتحاد األوروبي، كان قد أبرم في أواخر عام 2020 
وت���م تعليقه بع���د أن فرضت بروكس���ل عقوبات 
على مس���ؤولين صينيين في منطقة ش���ينجيانغ، 

مما دفع بكي���ن إلى إدراج أف���راد وكيانات االتحاد 
األوروبي في القائمة السوداء.

وقال وان���غ معلقًا على ذل���ك إّن »الكرة في ملعب 
بروكس���ل«، مضيف���ًا: »أعتق���د أّن���ه يتعين على 
األوروبيين رفع العقوبات أواًل ثم بعد ذلك يمكننا 
استكشاف إمكانية إلغاء إجراءات انتقامية أخرى«. 
وأعلن رئيس المجلس األوروبي شارل ميشيل، في 
مؤتمر صحافي بعد اجتماع افتراضي بين االتحاد 
األوروبي والصين، أّن الطرفين اتفقا على أّن األزمة 

في أوكرانيا »تهدد األمن واالقتصاد العالميين«.

وتوجه ميش���يل إلى الصين قائاًل إّن »أّي محاوالت 
لاللتفاف على العقوبات، أو لتقديم المساعدة إلى 
روسيا، سُتطيل أمد الحرب، وهذا األمر سيؤدي إلى 
مزيد من الخس���ائر ف���ي األرواح، وتأثير اقتصادي 
أكب���ر«. بدورها، دعت الصي���ن االتحاد األوروبي إلى 
»تشكيل تصّوره الخاص بش���أن الصين، واعتماد 
سياسة مس���تقلة حيالها«، وشددت على »ضرورة 
قي���ام الطرفين بزيادة التواصل بش���أن عالقاتهما 
والقضايا الرئيس���ة المتعلقة بالس���الم والتنمية 

العالميين«.

الخرطوم/ االستقالل:
هّدد رئيس مجلس السيادة الس����وداني، عبد الفتاح البرهان، بطرد المبعوث 

الخاص لألمم المتحدة، متهمًا إّياه بتجاوز صالحيات تفويضه.
وق����ال البره����ان في كلمة ألقاها خ����الل حفل تخرج عس����كري الجمعة: »نحن 
ن����رى تطاوله باألمس يتحدث ويكذب«، في إش����ارة إلى الممثل الخاص لألمم 

المتحدة في السودان فولكر بيرتس.
وأضاف: »نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان«.

وتأتي هذه التصريحات بعد أياٍم من تقديم بيرتس تقريرًا لمجلس األمن عن 
الجهود المبذولة في الس����ودان، حيث عّلق على االضطرابات االقتصادية في 

البالد والعنف ضد المحتجين وأولويات االنتقال إلى إجراء انتخابات.
وتش����مل مهم����ة بيرتس عقد سلس����لة من المش����اورات إلى جان����ب االتحاد 
األفريقي، بهدف التوّصل إلى حل سياس����ي في أعقاب سيطرة الجيش على 
الس����لطة، في تش����رين األول/أكتوبر، منهيًا بذلك اتفاق تقاس����م السلطة مع 

األطراف المدنية.
وق����ال بيرتس ف����ي خطاب أمام مجل����س األمن الدولي، اإلثني����ن الماضي، إّن 
الس����ودان يّتجه نحو »انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنس����انية كبيرة ما لم 
ُتس����تأنف الفترة االنتقالية بقيادة المدنيين، الذي����ن أطاحهم البرهان في 

انقالب عسكري العام الماضي«.

البرهان يهدد بطرد مبعوث 
األمم المتحدة إلى السودان

الصين لالتحاد األوروبي: لسنا طرفًا في األزمة بين روسيا وأوكرانيا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وس���ائل إعالم »إس���رائيلية« الس���بت، بأّن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان أدان عمليات المقاومة الفلس���طينية األخيرة، التي أسفرت عن مقتل 
11 »إس���رائيليًا«، وذلك خالل اتصال هاتفي مع نظيره اإلس���رائيلي إس���حاق 

هرتسوغ.
وأوضح���ت صحيف���ة »يديع���وت أحرن���وت« أّن إردوغ���ان وص���ف العمليات 
ب�«اإلرهابية«، وقّدم تعازيه لهرتسوغ بمن أسماهم »الضحايا« الذين قتلوا من 

جرائها، متمنيًا الشفاء للجرحى.
وسّجل شهر آذار/ مارس الماضي أرقامًا تاريخية في عدد العمليات الفدائية، 
وكذل���ك في عدد القتلى والجرحى اإلس���رائيليين، والذي يعّد األقس���ى منذ 
انتفاضة السكاكين عام 2015، إذ بلغ عدد القتلى من جّراء 10 عمليات فدائية 
نّفذها فلس���طينيون في األراض���ي المحتلة خالله إلى 11 قتياًل إس���رائيليًا، 

إضافًة إلى نحو 32 مصابًا.
ودع���ا إردوغان خالل االتص���ال الهاتفي بنظيره »اإلس���رائيلي« إلى »عدم منع 

الفلسطينيين من دخول المسجد األقصى خالل شهر رمضان«.
وعلى صعيد آخر، صّرح إردوغان بأّن التضافر المزمع إنش���اؤه مع »إس���رائيل«، 
خصوصًا في مجال الطاقة، ُيعّد مصلحة مش���تركة للطرفين، معربًا عن رغبته 
في الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته العالقات الثنائية خالل زيارة هرتسوغ 

إلى تركيا في 9 آذار/ مارس المنصرم.

إردوغان يدين عمليات المقاومة 
الفلسطينية ويصفها بـ »اإلرهابية«

صنعاء/ االستقالل:
دخلت هدنة لمدة ش���هرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ 
مساء الس���بت في اليمن، في أول أيام ش���هر رمضان، ما 
يشكل بصيص أمل في حرب طاحنة أودت بمئات اآلالف 

ودفعت الماليين إلى شفا المجاعة.
ودخل الهدنة حّيز التنفيذ في تمام الس���اعة الس���ابعة 
مس���اء بتوقي���ت اليم���ن )16,00 ت غ(، بحس���ب ما أعلن 
المبع���وث الخ���اص لألمم المتح���دة إلى اليم���ن هانس 

غروندبرغ مساء الجمعة.
وق���ال غروندبرغ ف���ي بيان إن “أط���راف الن���زاع تجاوبوا 
بإيجابية مع مقترح لألمم المتح���دة إلعالن هدنة مدتها 
ش���هران” مش���يرا إل���ى أنها قابل���ة للتجدي���د بعد مدة 

الشهرين بموافقة األطراف”.
وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا في اليمن دعما لحكومة 

الرئيس عبد ربه منصور ه���ادي التي تخوض نزاعا داميا 
ض���د جماعة »أنصار الله« من���ذ منتصف 2014، في حرب 
قت���ل وأصيب فيه���ا مئات اآلالف وس���ببت أس���وأ أزمة 

إنسانية في العالم، بحسب االمم المتحدة.
ويأتي اإلعالن بعد جهود قام به���ا المبعوث األممي منذ 

أشهر.
وشكر هانس غروندبرغ طرفي الصراع في اليمن »لتقديم 

التنازالت الضرورية للوصول إلى هذا االتفاق”.
واعتب���ر أن “الهدنة ما هي إال خط���وة أولى آن أوانها بعد 

تأخر طويل”.
وش���دد مبعوث األمم المتحدة على أن “الهدف من هذه 
الهدن���ة إعطاء اليمنيين مهلة ه���م بأمس الحاجة اليها، 
ُج عنهم المعاناة اإلنس���انية، وأهم من ذلك األمل في  ُتفرِّ

زاع ممكن”.  إنهاء هذا النِّ
َّ

أن

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروس���ية، السبت، اس���تهداف مطارات 
عس���كرية أوكرانية في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك 

بصواريخ عالية الدقة.
وقال���ت الوزارة، في بيانها اليوم���ي المتعلق بنتائج العملية 
العس���كرية في أوكرانيا، إّن القوات المس���لحة »استهدفت 
المطارات العسكرية األوكرانية ودمرتها في مدينتي بولتافا 
ودنيبروبيتروفس���ك، باس���تخدام صواري���خ عالي���ة الدقة«، 
كما دم���رت مس���تودعات الوقود في مصفاة كريمنش���وك، 

باستخدام »أسلحة دقيقة بعيدة المدى«.

ولفت���ت ال���وزارة إل���ى أّن مس���تودعات الوقود ف���ي مصفاة 
كريمنش���وك »كانت تقوم بإم���داد الق���وات األوكرانية في 

المناطق الوسطى والشرقية«.
وأضافت أّن القوات الروس���ية »أسقطت مروحيتين من طراز 
Mi-24، ودمرت 24 طائرة من دون طيار، و67 منشأة عسكرية 
أوكرانية، بما ف���ي ذلك 54 منطقة ترك���زت فيها المعدات 
العسكرية التابعة للقوات المسلحة األوكرانية«، مشيرًة إلى 
تدمير »381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية 
العملي���ة الخاص���ة«. وبالتزامن مع ذلك، أّك���دت وزارة الدفاع 
الروسية تقّدم قوات دونيتسك في محور نوفوباخموتوفكا.

استهداف روسي لمطارات عسكرية 
أوكرانية.. وقوات دونيتسك تواصل تقدمها

اليمن: هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ

تونس/ االستقالل:
نفذ منتسبو اإلعالم العمومي )الّرسمي( في تونس، 
السبت، إضراًبا عاًما، احتجاًجا على »سوء إدارة الدولة 

لهذه المؤسسات«.
وش���مل اإلضراب العام الذي يستمر حتى منتصف 
الّتلفزيون  السبت/األحد، صحفيي مؤسس���ات  ليل 
واإلذاعات الّرس���مية، واإلذاع���ات الجهوية، ووكالة 
)الرس���مية(، وصحيفتي  لألنباء«  إفريقي���ا  »تونس 
و«الصحافة«، وفق  بالفرنس���ية(  )الناطقة  »البراس« 

مراسل األناضول.
وأم���ام مق���ر التلفزيون الرس���مي تجمع عش���رات 
اإلعالميي���ن، بدعوة من نقاب���ة الصحفيين، رافعين 
شعارات من قبيل »ال للتهميش«، و »من أجل تفعيل 

اتفاقية مشتركة«، و »ال لمحاكمة الصحفيين«..
وأك���د رئي���س نقاب���ة الصحفيين، محمد ياس���ين 
الجالص���ي، خالل حض���وره الوقف���ة االحتجاجية أن 
»الحكومة الحالية ال تس���تمع إل���ى طلبات صحفيي 
المؤسس���ات العمومي���ة، وال تلقي ب���ااًل لفتح باب 

الّتفاوض معهم«.
وتابع: »هذه الحكومة ال تؤمن بالعمل الّنقابي، ونرى 

إضرابات في قطاعات حيوية بسبب رفض الحوار«.
م���ن جهته���ا، قال���ت ممثل���ة نقاب���ة الصحفيين 
بالتلفزيون الّرسمي، هدى ورد، إن »مطالب اإلصالح 
مس���تمرة، والمعامل���ة م���ع الحكوم���ة الحالية كما 

الحكومات المتعاقبة كان���ت برفض هذه المطالب، 
حيث نعاني الّتهميش وضرب الحق النقابي«.

وزادت: »س���لطة اإلش���راف ورئي���س الدولة يجب 
أن يس���تمعوا للصحفيين الذي���ن تبقى حقوقهم 
مشروعة وال يمكن مواصلة العمل بالتسيير المؤقت 
والتعيينات، ولن نقبل تركيع اإلعالم الذي سيبقى 

عمومًيا ولن يكون حكومًيا«.
ومن���ذ 25 يوليو/ تم���وز الماض���ي، تعيش تونس 
أزم���ة سياس���ية حاّدة بع���د إقرار س���عّيد إجراءات 
»استثنائية«، جمد من خاللها اختصاصات البرلمان 
ورف���ع الحصانة ع���ن نوابه، وأقال رئي���س الحكومة 

وعلق أبواب من الدستور، وأخيرا حّل البرلمان.

تونس: إضراب باإلعالم الرسمي احتجاًجا على »سوء اإلدارة«
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القاهرة/ االستقالل:
من����ح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا، الالعبين راحة، الس����بت، 
بعد االنتهاء من مباراة ساجرادا األنجولي في دوري أبطال أفريقيا، ويستأنف 
الزمالك تدريباته غًدا األحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، اس����تعدادا للقاء 
بيرامي����دز المقرر له يوم األربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عش����رة 

لمسابقة الدوري.
 وينتظر الفارس االبيض خمس����ة مباريات قوية في ش����هر رمضان س����تكون 
بدايتها مع بيراميدز في موقعة مثيرة ضمن لقاءات مس����ابقة الدوري على أن 
يواجه الزمالك نظيره المقاصة ثم فاركو ثم االتحاد الس����كندري ثم المصري 

البورسعيدي.

5 مباريات قوية تنتظر 
الخليل/ االستقالل:الزمالك في شهر رمضان

اقترب فريق شباب الخليل من االحتفاظ بلقب دوري 
المحترفين لكرة القدم بالضف���ة الغربية المحتلة، 
وذلك بعدما حسم مساء الجمعة لقاء »الديربي« مع 
الجار ش���باب الظاهرية لصالحه برباعية نظيفة، في 

اختتام مباريات األسبوع من البطولة.
ورفع ش���باب الخليل رصيده إل���ى 50 نقطة، وبات 
بحاجة إلى انتصار وحيد في المباراة المقبلة لإلعالن 
عن تتويجه بطاًل للدوري بشكل رسمي، دون النظر 

لنتيجة المباراة األخيرة في الدوري.
وتمكن هالل موسى من افتتاح التسجيل من ضربة 
رأس بعدما تابع رأس���ية زميله قل���ب الدفاع هيثم 
ديب، لينتهي الش���وط األول به���دف نظيف، ومع 
بداية الش���وط الثاني، عزز حم���ادة الجعبري تقدم 
فريق���ه بالهدف الثاني من تس���ديدة قوية زاحفة 
على يسار الحارس وليد قيسية، وأضاف أحمد ماهر 
الهدف الثالث من تس���ديدة من داخل الصندوق، 
فيما ع���اد هالل موس���ى وأكد على تف���وق فريقه 

بالهدف الرابع من ضربة رأس.
وف���ي لقاء آخ���ر، واصل جبل المكبر مطاردة ش���باب 
الخلي���ل، وفاز على مضيفه طوباس بهدفين مقابل 
ه���دف واحد، ف���ي اللقاء ال���ذي أقيم على إس���تاد 

الجامعة العربية األميركية بجنين شمال الضفة.
ورفع المكبر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، 
فيم���ا تأزم موق���ف طوباس الذي يص���ارع من أجل 

البق���اء، بعد تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز 
11، وقبل األخير.

وتقدم المكبر عبر المهدي عيس���ى، وفي الش���وط 
الثاني، نج���ح هداف ال���دوري ش���هاب القنبر من 
تس���جيل الهدف الثاني بضربة رأس على يس���ار 
الح���ارس، وقلص طوباس النتيج���ة بهدف لالعب 

أحمد دراغمة، من عرضية باغتت حارس المكبر.
وعلى إستاد الجامعة العربية أيًضا، فاز هالل القدس 
على مضيفه مركز طولكرم برباعية لهدفين، ليحافظ 

الفريق على المركز الرابع.
وتقدم هالل القدس بداية عبر محمود عويس���ات، 
وظلت النتيجة طوال الشوط األول على حالها، وفي 
الش���وط الثاني، حسم الهالل المباراة تمامًا في أول 
20 دقيقة، حيث سجل 3 أهداف متتالية عن طريق 
موس���ى الترابين، ومحمد أبو ميالة م���ن ركلة جزاء، 
ومحمد عبيد، في المقابل أهدر المركز ركلة جزاء عبر 
معن جمال، بينما نجح محمد الش���يخ علي من احراز 

هدفين متأخرين، لينتهي اللقاء )2/4(.

شباب الخليل يقترب من لقب دوري المحترفين

االستقالل/ وكاالت:
كش����ف االتحاد الدول����ي لكرة القدم »فيف����ا« عن جدول 
مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث س����تنطلق 
المباري����ات في 21 تش����رين الثان����ي / نوفمب����ر القادم 

بمواجهة السنغال وهولندا ضمن المجموعة األولى.
وسيش����هد اليوم األول من البطولة إقام����ة أربع مباريات 
فباإلضافة إلى مباراة هولندا والسنغال ستقام مباراة قطر 
الدولة المستضيفة واإلكوادور في إطار المجموعة األولى 
أيض����ًا إضافة إلى مباراتي إي����ران وإنكلترا والمتأهل من 
الملحق األوروبي )ويلز مع الفائز من أوكرانيا وإسكتلندا( 

مع أميركا وذلك في المجموعة الثانية.
وستس����تمر مباريات الدور األول حتى الثاني من كانون 
األول/ديس����مبر 2022 وس����تختتم بمواجه����ات صربيا 
وسويسرا والكاميرون والبرازيل ضمن المجموعة السابعة 

إضاف����ة إلى غانا وأوروغواي وكوري����ا الجنوبية والبرتغال 
ضمن المجموعة الثامنة.

األدوار اإلقصائية 
س����ينطلق الدور ثمن النهائي من موندي����ال قطر يوم 
السبت الثالث من كانون األول/ديسمبر وسيستمر لمدة 
أربعة أيام، فيما سينطلق الدور ربع النهائي يوم الجمعة 
التاسع من كانون األول/ديسمبر، وسيستمر لمدة يومين.

وس����يجرى الدور نصف النهائي على مدار يومين أيضًا 
وسيبدأ يوم الثالثاء 13 كانون الثاني/ديسمبر.

مباراة تحديد المركز الثالث س����تقام وبحس����ب الجدول 
المعلن يوم السبت 17 كانون الثاني/ديسمبر 2022.

وأخيرًا س����تقام المب����اراة النهائية ف����ي المونديال يوم 
األحد 18 كانون الثاني/ديسمبر وسيستضيفها إستاد 

لوسيل.

زيوريخ/ االستقالل:
قرر االتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون مواجهة السنغال 
م����ع هولندا ه����ي المب����اراة االفتتاحية لموندي����ال 2022 
في قطر، وفًقا لجدول البطولة الرس����مي الذي صدق عليه 

»الفيفا«.
وكان من المنتظر أن تك����ون المباراة االفتتاحية بين قطر 
صاحبة الضيافة واإلك����وادور، لكنه وفق الجدول المعتمد 
فإن مواجهة الس����نغال وهولندا ضم����ن المجموعة األولى 

ستكون المباراة االفتتاحية.
وسس����تبدأ المباراة في تم����ام الواحدة ظه����ًرا بالتوقيت 
المحلي )10:00 صباًحا بتوقي����ت جرينتش( يوم اإلثنين 

الموافق 21 نوفمبر القادم في ملعب الثمامة.
أم����ا مباراة قطر واإلكوادور فس����تقام ف����ي ملعب »البيت« 
الساعة السابعة مساًء بالتوقيت المحلي، بعد مباراة إنجلترا 

وإيران المقررة في تمام الرابعة بملعب »خليفة الدولي«.
ويس����تكمل اليوم األول من كأس العالم الساعة العاشرة 
مس����اًء بالتوقيت المحل����ي، بمواجهة الوالي����ات المتحدة 
األميركي����ة مع الفائ����ز في الملح����ق األوروب����ي بين ويلز 

و)اسكتلندا/أوكرانيا(.
وتأهل حتى اآلن 29 منتخًبا لمونديال قطر، ويتبقى مقعد 
أوروبي واحد سيتحدد عند خوض ويلز نهائي الملحق ضد 
الفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا في شهر يونيو المقبل.

كما س����يخوض منتخب بي����رو )خامس تصفي����ات أميركا 
الجنوبي����ة( مباراة فاصلة مع الفائز من الملحق اآلس����يوي، 

الذي سيجمع بين اإلمارات وأستراليا في يونيو القادم.
وسيشهد الش����هر ذاته مواجهة بين كوس����تاريكا )رابع 
تصفيات أميركا الش����مالية( م����ع نيوزيلندا ممثل منطقة 

أوقيانوسيا.

افتتاح مونديال قطر 2022 
بمباراة السنغال مع هولندا

فيفا يكشف عن جدول مباريات 
كأس العالم FIFA قطر 2022

االستقالل/ وكاالت:
بيرنلي/ االستقالل:

اس���تعاد فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد 
فوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد مساء 
السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب »تيرف 

مور« ضمن لقاءات الجولة 31 من »البريميرليج«.
وأح���رز ثنائي���ة الس���يتي كل م���ن كيفين دي 
بروين في الدقيقة الخامسة، وإلكاي جوندوجان 

بالدقيقة 25.
وبتل���ك النتيجة، رفع الس���يتي رصيده إلى 73 
نقطة في الصدارة، بينم���ا تجمد رصيد بيرنلي 

عند 21 نقطة بالمركز 19.
وكان ليفربول حقق فوزه العاش���ر تواليًا بتغلبه 
على ضيفه واتفورد الثامن عش���ر بهدفين دون 

مقابل.
وسجل هدفي ليفربول كل من ديوجو جوتا في 
الدقيق���ة 22، وفابينيو بالدقيق���ة 89 من ركلة 

جزاء. 
وارتفع رصي���د ليفربول بذلك إلى 72 نقطة، في 
المقاب���ل، تجمد رصيد واتف���ورد عند 22 نقطة 

بالمركز الثامن عشر.
ب���دوره، تلقى تشيلس���ي خس���ارة مفاجئة من 
ضيفه برينتفورد بهدف ألربعة، وسجل أهداف 

برينتف���ورد فيتالي جانيلت في الدقيقتين 50، 
و60 على التوالي، وكريستيان إريكسن بالدقيقة 
54، ويواني ويس���ا في الدقيق���ة 87، فيما أحرز 
أنتوني���و روديج���ر ه���دف تشيلس���ي الوحيد 

بالدقيقة 48.
وتجمد رصيد تشيلسي بهذه الخسارة عند 59 
نقطة، وبقي في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد 

برينتفورد إلى 33 نقطة بالمركز الرابع عشر.
وف���ي مباريات أخ���رى، ف���از وولفرهامبتون على 
أس���تون فيال بهدفي���ن لواحد، وتع���ادل ليدز 
يونايت���د م���ع س���اوثهامتون به���دف لمثله، 

وبرايتون مع نوريتش سيتي بدون أهداف.

الدوري اإلنجليزي
فوزان للسيتي وليفربول وخسارة مذلة لتشيلسي
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رام الله/ االستقالل:
قال الناطق الرس���مي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن التصعيد 
»اإلسرائيلي« الخطير، الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان مرفوض ومدان 

بشدة.
وأض���اف أبو ردينة، أنه في الوقت الذي تس���عى فيه أط���راف عديدة من أجل 
أال يتم التصعيد في ش���هر رمضان المبارك، وعلى رأس���ها الواليات المتحدة 
االميركية، تقوم إس���رائيل بهذا الهجوم المبرمج، الذي أدى إلى استش���هاد 

ثالثة مواطنين فجر السبت في مدينة جنين.
وتابع أن هذه السياس���ة اإلسرائيلية تشكل تهديًدا وتحدًيا صارًخا للشرعية 
الدولية والقانون الدولي، وعلى قوات االحتالل التوقف عن كل هذه الممارسات 
الخطيرة، والتي تهدد االمن واالس���تقرار والهدوء، إلى جانب استمرار اقتحام 
المتطرفين اليهود للمسجد األقصى المبارك مترافقة مع جرائم المستوطنين 

اليومية، التي لن تؤدي سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم االستقرار.
وق���ال أبو ردينة إن الطريق الوحيد لألمن هو إلزام االحتالل بقرارات الش���رعية 
الدولية وعدم القي���ام بأية إجراءات أحادية الجان���ب، مطالبا المجتمع الدولي 
بأس���ره، وفي مقدمته اإلدارة األميركية بوقف هذا العبث اإلس���رائيلي المدان 
والخطير. وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 

وعدم السماح بازدواجية المعايير.
وأكد أبو ردينة أن القدس والمقدسات خطر احمر، وان الطريق الوحيد لتحقيق 
الس���الم هو بقيام دولة مس���تقلة وعاصمتها »القدس الشرقية« وفق قرارات 

مجلس االمن والشرعية الدولية.
وش���دد على أن االحتالل يتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي س���تكون 

عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها.

أبو ردينة: التصعيد »اإلسرائيلي« 
اليومي والمستمر سيفجر األوضاع

قلقيلية/ االستقالل:
اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، عصر اليوم الس���بت، عقب انطالق المس���يرة 
الشعبية األس���بوعية المناهضة لالستيطان في قرية كفر 
قدوم شرق قلقيلية. وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن 
الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي 
المغل���ق، واندلعت على إثرها المواجه���ات أطلقت خاللها 
قوات االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين. وأحرق الشبان 
اإلط���ارات المطاطية وألقوا الحجارة ص���وب قوات االحتالل، 

التي الحقت الش���بان وحاولت نص���ب الكمائن العتقالهم. 
ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي 
الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع 
القرية الذي أغلقته قوات االحتالل خالل انتفاضة األقصى 
عام 2003م.  وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها 
ق���وات االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز الس���ام صوب 
المواطني���ن، ما أدى إلصابة واعتقال المئات من أبناء القرية 
عبر سنوات. وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط 
بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، 

ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغالقه.

مواجهات مع قوات االحتالل في كفر قدوم

جنين/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح السبت، شابًا من 
مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، 
بعد إصابته بالرصاص على شارع بلدة عرابة بمدينة جنين.

وأفاد مراس���لنا بأن جنود االحتالل أطلق���وا الرصاص تجاه 

الشاب محمد الشبراوي ما أدى إلى إصابته في القدم، أثناء 
عودته من جنين.

وأشار إلى أن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب على المعتقل 
الشبراوي أثناء االعتقال وبعد إصابته عند مدخل بلدة عرابة 

بالقرب من مكان استشهاد الثالثة فجر أمس.

اعتقال شاب من طولكرم بعد إصابته في جنين

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق����وات االحتالل »اإلس����رائيلي«، مس����اء 
السبت، أربعة ش����بان من منطقة باب العامود في 

القدس المحتلة.
وأفاد مراس����لنا أن قوات االحت����الل اعتقلت أربعة 
ش����بان بع����د االعتداء عليه����م ف����ي منطقة باب 

العامود.
وأض����اف أن قوات االحتالل انتش����رت بكثافة في 
محي����ط باب العامود، بالتزامن مع خروج اآلالف من 

المواطنين بعد أداء صالة العشاء والتراويح.
واندلعت مواجهات بين الش����بان وقوات االحتالل 
في منطقة »باب العامود« وسط القدس المحتلة، 

مساء السبت.
وتنف����ذ ق����وات االحت����الل حمل����ة قمع ف����ي باب 
العامود، بشكل يومي، بهدف إفراغ المنطقة من 

الفلسطينيين.
وبالتوازي مع ذل����ك، اقتحمت قوات االحتالل حي 
عين اللوزة ببلدة سلوان، وأطلقت القنابل الصوتية 

واألعيرة المطاطية باتجاه الشبان.
وأدى قراب����ة 50 أل����ف مص����ل صالتي العش����اء 
والتراوي����ح في اليوم األول من ش����هر رمضان في 

المسجد األقصى المبارك.
وحضر المصلون من كافة أنح����اء الضفة الغربية 

والق����دس وأراض����ي ال�����48، رغم قي����ود االحتالل 
المفروضة على دخول المصلين لباحات األقصى.

ودعت العديد من الفعاليات الوطنية واإلسالمية 
أبناء ش����عبنا في القدس وعموم الضفة والداخل 
المحتل إلى شّد الرحال والنفير صغارًا وكبارًا نحو 
المسجد األقصى، وعمارته بالذكر والصالة والرباط 

فيه.

وش����ددت الفعاليات على أن »مس����جدنا األقصى 
س����يظل منطق����ة حرام عل����ى االحتالل وجيش����ه 
ومس����توطنيه، وحذرته من مغّبة إط����الق العنان 
لقطعان مس����توطنيه، لما في ذلك من اس����تفزاز 
كبير س����يعود على المحتل ومستوطنيه بالوبال، 
فشعبنا الذي رفع سيف القدس في وجه المحتل 

لم يغمده بعد ولن يغمده«.

50 ألفًا يؤدون العشاء والتراويح في األقصى

االحتالل يعتقل أربعة شبان من منطقة باب العامود في القدس

والبطولة«.
وبين النخالة أن الشعب الفلس���طيني اختار مسيرة الجهاد طريقًا للحرية وطريقًا إلى 
القدس وكل فلسطين، وتجسد ذلك في النقب والخضيرة إلى تل أبيب وعرابة وكمين 

المواجهة الدامي الذي أصيب فيه العديد من جنود االحتالل.
وشدد على أن »المجاهدين يرس���مون مالمح مستقبل الشعب الفلسطيني بعيدًا عن 

السالم المدنس ومؤتمرات التطبيع المهينة، فال نامت أعين الجبناء«.
وق���ال أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي: »يا جماهير ش���عبنا العظيم وأنتم تودعون 
خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، تؤكدون مرًة أخرى أن العدو إلى زوال، وأن المقاومة هي 

الخيار الذي يلتف حوله األحرار والشجعان من أبنائكم«.
وزاد » باألمس القريب كان ضياء وأبناء النقب وُأم الفحم واليوم سيف وخليل وصائب.. 
اآلتي أعظم طالما لدينا أمثال هؤالء الفرسان، الذين يحولون بإرادتهم ودمائهم أيامنا 

الحزينة إلى أيام عز وانتصار«.
وطالب القائد النخالة بالحفاظ على وصايا الش���هداء قائاًل:« فلنحفظ وصايا الش���هداء 
ونكمل مس���يرتهم، وبكل ما نملك من إيمان مطلق بان نص���ر الله قادم ال محالة بإذن 

الله«.
وخت���م النخالة حديث���ه » عّظم الله أجوركم وتقبل الش���هداء جميعًا، وعهٌد ووعٌد بأن 

نكمل طريقنا إلى القدس وإلى فلسطين حتى التحرير«.

النخالة: املجاهدون..

رفح/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، أحمد المدلل، 
أن الدماء التي سفكت على أرض عرابة بجنين فجر أول 
يوم من رمضان، هي التي ستشعل المعركة المقبلة.

جاء ذل���ك في كلم���ة للقيادي المدلل خالل مس���يرة 
حاش���دة نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي في مدينة 
رفح مس���اء الس���بت، تخللها مسير عس���كري لسرايا 

القدس، دعما وإسنادا لمخيم جنين.
وأض���اف المدل���ل: بينن���ا وبي���ن االحت���الل الصاروخ 
والبندقية والحجر والسكين، وفي كل ساحات الوطن 

حالة اشتباك ومعركة مستمرة لن ُتخمد نيرانها«.
وتاب���ع بالقول: نواج���ه عدوا مجرما، لكن���ه عدو أحمق 
يعتقد أنه عندما يغتال صائب عباهرة وخليل طوالبة 
وس���ند أبو عطي���ة ويعتقل آخرين يعن���ي أنه اجتث 
المقاومة وانهى س���رايا القدس، لكننا نعيده 20 عاما 
إلى الوراء، إنها جنين نفسها الشاهدة والشهيدة لم 

تمت باستش���هاد محمود طوالبة وأبو جندل ورياض 
بدير وجمال أبو الهيجا، بل بقيت عصية على االنكسار 
حتى هذه اللحظة، عندما انطلقت كتيبة جنين وحزام 

النار لتعيد الثورة والمقاومة من جديد«.
وبّي���ن القيادي المدلل أن االحت���الل يحاول إعادة قوة 
ردعه التي فقدها، وطمأنة المجتمع الصهيوني ورفع 

معنوياته.
ووج���ه القي���ادي المدل���ل رس���الة إل���ى المجتم���ع 
الصهيوني، ق���ال فيها: لقد خدعوك���م حينما جاءوا 
بكم إلى أرض السمن والعسل وأرض يهودا والسامرة 
وأورش���ليم، وقد تعامل معكم الش���هيد البطل ضياء 
بأخالقنا اإلس���المية، ولك���ن إن أصررتم عل���ى البقاء، 
وأنت���م حريصون على حياة، فاحذروا أن تكونوا حصاد 
المعركة إذا استمر قتل أطفالنا ونسائنا ودمار ديارنا.. 
ال خي���ار أمامكم إال الرحيل، ف���األرض أرضنا والقدس 

قدسنا واألقصى لنا«.

خالل مسيرة ومسير عسكري في رفح
القيادي المدلل: دماء شهداء جنين ستشعل المعركة المقبلة

طولكرم/ االستقالل:
أغلقت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، الليلة 
الماضية، حاجز شوفة العسكري جنوب غرب 
طولك���رم، مع تواجد مكثف للمس���توطنين 

وشرطة االحتالل في المكان.

وأف���ادت مصادر محلية أن ق���وات االحتالل 
أغلق���ت الحاجز إثر تجمهر المس���توطنين، 

ومنعت المركبات من المرور.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات االحتالل 
مدينة طولكرم وجابت ش���وارعها خاصة في 

الحي الغربي، م���ا أدى إلى اندالع مواجهات 
بين الش���بان وجن���ود االحت���الل في محيط 
مصانع »غيشوري« االس���تيطانية، بمحاذاة 
ج���دار الض���م والتوس���ع العنص���ري غرب 

المدينة.

الخليل/ االستقالل:
لقيت مس���اء الس���بت طفلة )4 أعوام( مصرعها 
نتيجة تعرضها لحادث دعس في بلدة الريحية 

جنوب الخليل.
وأوضح الناطق اإلعالمي باس���م الشرطة العقيد 

لؤي ارزيقات، بأن الطفلة تعرضت لحادث دعس 
من قب���ل حافلة أثناء عبوره���ا الطريق في بلدة 
الريحية، األم���ر الذي تس���بب بإصابتها بجروح 
بالغة الخطورة نقلت على إثرها إلى مستش���فى 
يط���ا الحكومي لتلق���ي الع���الج إال أنها فارقت 

الحياة متأثرة بجراحه���ا الخطيرة التي أصيبت 
بها.

وأك���د ارزيقات إب���الغ النيابة العامة ومباش���رة 
التحقي���ق في الح���ادث من قبل ش���رطة المرور 

للوقوف على أسبابه.

مصرع طفلة بحادث دعس جنوب الخليل

االحتالل يغلق حاجز شوفة واندالع مواجهات غرب طولكرم
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االستقالل/ وكاالت:
السيلينيوم معدن أساسي لعديد من وظائف الجسم. وتشير أبحاث حديثة إلى 
أن للسيلينيوم خصائص مضادة للشيخوخة، وقد يحمي من األمراض المرتبطة 
بالعم���ر. ويحتاج الجس���م إلى كميات قليلة جدًا من ه���ذا المعدن، وهو موجود 

بشكل طبيعي في أطعمة عديدة.
وقد وجدت دراس���ة حديثة أن زيادة المدخول الغذائي من السيلينيوم يرتبط 
بزيادة تيلوميرات الكروموس���ومات، والتي تؤثر على تق���دم الخاليا في العمر. 
وبحسب هذه الدراسة كل زيادة قدرها 20 ميكروغرامًا في السيلينيوم الغذائي 

ارتبطت بتيلومير أطول بنسبة 0.42٪ لدى المشاركين فوق سن 45.
ويمكن للس���يلينيوم محاربة الشيخوخة ومنع المش���كالت الصحية المرتبطة 
بالعمر، مثل: األورام، وأم���راض القلب واألوعية الدموية، واالضطرابات العصبية 
والنفسية. ويعتقد بعض الباحثين أن السيلينيوم يقلل االلتهاب المزمن الذي 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم في العمر.
ويتم تخزين غالبية الس���يلينيوم الموجود بالجسم في أنسجة العضالت، على 

الرغم من أن الغدة الدرقية هي العضو الذي يحتوي على أعلى تركيز منه.
ويمكن زيادة مدخول الجسم من السيلينيوم عن طريق تناول األطعمة التالية:

)التونة، والسردين، األسماك، وخاصة الهلبوت، اللحم البقري والدجاج، الروبيان، 
األجبان، األرز البني، البيض المس���لوق، الخبز األس���مر، الف���ول والعدس، الفطر 

)المشروم(، البندق البرازيلي(.

هل يبطئ السيلينيوم 
مظاهر الشيخوخة؟

)apaimages(    اأطفال فل�سطينيون يحتفلون بقدوم �سهر رم�سان املبارك يف مدينة دير البلح و�سط مدينة غزة

غزة/ االستقالل:
يمكن أن يكون الخش����اف والعصير الطازج إضافة مغذية لنظامك الغذائي 
خالل شهر رمضان. إنه مصدر مرّكز للفيتامينات والمعادن والمواد الكيماوية 
النباتية التي تنّظف القولون وتزّود األمعاء باأللياف الالزمة لتفادي اإلمساك، 

إلى جانب ترطيب الجسم بعد صيام النهار.
وتوّفر مشروبات اإلفطار التقليدية التي تحتوي على التمر والمشمش والتين 
والقراصيا والزبيب والمكس����رات جرعة قوية من الطاقة، واأللياف، والمعادن 

والفيتامينات.
وألن الجسم ال يس����تطيع هضم األلياف، يس����اعد ذلك في دفع الطعام عبر 

القناة المعوية، وبالتالي ال يحدث إمساك نتيجة صيام ساعات النهار.
وم����ن الصعب توفير احتياجات الجس����م من األلياف فق����ط عن طريق الخبز 
األس����مر واألرز البني والبقول، عبر وجبتين رئيسيتين في أيام رمضان، لذلك 
من الضروري تناول الخضروات والفواكه بقدر كاٍف، ويعتبر العصير الطبيعي 

ومشروبات اإلفطار من مصادر زيادة األلياف.

العصائر والخشاف.. أهم 
مصادر األلياف خالل رمضان

غزة/ االستقالل:
للصيام فوائد صحية كثيرة على جس����م اإلنسان، 
فهو يس����اعد على ضب����ط النف����س، التقليل من 
العادات الس����يئة، تنظيم دق����ات القلب، خفض 
الكولس����ترول الض����اّر ورفع الكولس����ترول الجيد، 
تحس����ين حالة التنفس، تنظيم الس����كر في الدم 
 الدهون المكّدسة حول القلب 

َّ
وزيادة النشاط؛ ألن

تخف إلى درجة كبيرة.
اختصاصي����ة التغذية ميرن����ا الفتى تطلعك في 

اآلتي على فوائد الصيام الصحية المذهلة:
التخفيف من االلتهابات

الصيام يقّلل االلتهاب؛ وهو اس����تجابة الجس����م 
الطبيعي����ة للعدوى، وعادة ما يختفي بعد ش����فاء 
الخالي����ا التالفة، وهو ما أكدته بعض الدراس����ات 

الطبية.
حت�سني �سحة القلب

يع����ّزز الصي����ام صح����ة القلب عن طري����ق تقليل 
االلتهاب والحماية من مرض الس����كري، وكالهما 
عامل خطر لإلصابة بالنوبات القلبية والس����كتات 

الدماغية.
فقدان الوزن

يس����اعد الصيام على فقدان الوزن عن طريق الحّد 
من عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها، كما 
أن����ه يعمل على منع تخزين الدهون في الجس����م؛ 
حيث تكون االستجابة األولى للجسم أثناء الصيام 
هي تكّس����ر الجلوكوز؛ األمر الذي يس����ّهل تكّسر 
الدهون إلنتاج الطاقة الالزمة للجس����م، وبش����كل 

خاص الدهون المخّزنة في الكلى والعضالت.
التخل�ص من ال�سموم

- تحتوي األطعمة المصّنعة مس����بقًا على العديد 
من المواد الحافظة واإلضاف����ات التي تتحّول إلى 
سموم داخل الجس����م، فالعديد من هذه السموم 
يتم تخزينها داخل دهون الجسم؛ وأثناء الصيام 
يتم حرقها، مما يساعد على التخلص من السموم 
من خ����الل الكبد والكل����ى وباقي أعضاء الجس����م 

المسؤولة عن التخلص من السموم.
راحة اجلهاز اله�سمي

-أثن����اء الصيام يحظى الجهاز الهضمي بفترة من 

الراحة، فتستمر الوظائف الفيزيولوجية الطبيعية 
وخاصة إفراز العصارات الهضمية، لكن مع معّدل 
أقل؛ وتلك الممارس����ات تس����اعد في الحفاظ على 

توازن سوائل الجسم.
خف�ص م�ستوى ال�سكر يف الدم

يعمل الصيام على زيادة تكس����ر الجلوكوز وإنتاج 
الطاقة للجس����م، مم����ا يعمل على خف����ض إنتاج 
اإلنسولين، وهذا يساعد على راحة البنكرياس، كما 
يس����اعد على زيادة إنتاج الجليكوجين لتسهيل 
عملية تكّسر الجلوكوز، مما يؤدي في النهاية إلى 

خفض مستويات السكر في الدم.
الصي����ام هو أح����د العالج����ات الطبيعية لخفض 
مس����تويات ضغط الدم، حيث يساعد على خفض 
مخاط����ر اإلصاب����ة بتصّل����ب الش����رايين، كما يتم 
خالل����ه حرق الدهون وتكس����ير الجلوك����وز إلنتاج 
الطاقة الالزمة للجس����م، باإلضاف����ة إلى انخفاض 
معّدالت التمثيل الغذائ����ي ومعّدالت الهرمونات 
كاألدرينالين، مما يس����اعد على خفض مستويات 

ضغط الدم.

اكتشف فوائد الصيام المذهلة للجسم

غزة/ االستقالل:
يخش���ى الكثير من الصائمين من مخاطر اكتساب 
الوزن في ش���هر رمض���ان المبارك، ف���ي حين يرغب 
البعض بمواصلة حمية غذائية صحية، وهو ما يؤدي 
بهم للبحث عن نصائح طبية مناسبة يمكن أن تلبي 

رغباتهم. 
ويتفق خبراء التغذية على أن تغيير النظام الغذائي 
بالكام���ل خالل ش���هر رمضان يمك���ن أن يؤدي إلى 
إبطاء عملية التمثيل الغذائي وتس���ريع زيادة الوزن.  
كما أن موائ���د اإلفطار الغنية بالمقليات والمعجنات 
والحلوي���ات وأطب���اق اللح���وم الدهنية قد تس���بب 
مشكالت صحية وتجعل التحكم في الوزن أمرا صعبا. 
ولتجنب زيادة الوزن ف���ي رمضان، يمكن للصائمين 

األخذ بالنصائح الطبية اآلتية: 
تناول وجبتين إضافيتين بين اإلفطار والسحور، ألن 
ضيق الوقت بين اإلفطار والسحور خالل شهر رمضان 
يقلل م���ن النظ���ام الغذائي المكون م���ن 3 وجبات 
رئيس���ة إلى اثنتين فقط. ي���ؤدي التغيير المفاجئ 

في التغذية وتباطؤ عملية األيض مع الجوع لفترات 
طويلة إلى صعوبة التحكم في الوزن، واإلفطار الغني 
بالمعجن���ات المقلية والحلويات واألطباق الرئيس���ة 
الثقيلة، يمكن أن يسبب مش���كالت مثل اإلمساك، 
له���ذا يعد تعديل ترتيب الوجب���ات في رمضان من 

أهم النقاط التباع نظام غذائي صحي.
 تقلي���ل الحصص ف���ي الوجبات وإضاف���ة وجبتين 
خفيفتين في كل ساعة ونصف الساعة بعد اإلفطار 
يس���اعد على زيادة مع���دل األي���ض. واأليض هي 
العملية التي يقوم بها الجسم للحصول على الطاقة 

أو صنع الطاقة من الغذاء الذي يتناوله. 
ال تذهب إلى الطبق الرئيس مباشرة، فامتالء المعدة 
فجأة بعد الجوع الذي يس���تمر ط���وال اليوم يمكن 
أن يس���بب مش���كالت في ضغط الدم وتوتر المعدة 
وارتفاع نس���بة الس���كر في الدم، ومن األصح اإلفطار 
مع كوبين من الماء قبل الذهاب إلى الوجبة الرئيسة.

 تناُول طبق واحد من الحس���اء منخفض الس���عرات 
الحرارية، واالنتظار 15-20 دقيقة، ألن الدماغ يعطي 

إشارة الشبع بعد هذه الفترة. 
اختيار اللحوم غير المقلية، فالبدء بالبروتين الحيواني 
مثل اللحوم والدجاج واألسماك المصنوعة دون قلي 

بعد الحساء يزيد من الشعور بالشبع. 
عدم تفويت البقولي���ات المجففة من مائدة اإلفطار، 
الحمص،  الع���دس،  المجفف���ة،  الفاصولياء  فمث���ال 
الفاصولياء، هي مصادر بروتي���ن نباتي تلبي حاجة 

األلياف المطلوبة. 
يزداد الشبع مع أطباق الخضار والسلطات المصنوعة 
من الخض���ار الطازجة، يجب أن تك���ون موجودة على 
موائد اإلفطار ألن نس���بة الس���كر في الدم لن ترتفع 

بسرعة كبيرة.
 يفضل تن���اول الفاكهة والمكس���رات في الوجبات 
الخفيفة بعد س���اعة ونصف الس���اعة م���ن اإلفطار، 
باإلضاف���ة إلى ذلك، ف���إن الوجب���ات الخفيفة التي 
تحتوي عل���ى الزبادي أو العيران )ن���وع ألبان( تعمل 
على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتلبية الحاجة 

المتزايدة للفيتامينات والمعادن. 

كيف تتجنب زيادة الوزن في رمضان ؟

القاهرة/ االستقالل:
تحرص األسر المصرية على تحضير العديد من الوجبات المفضلة ألفرادها خالل 
اليوم األول من رمضان، فتكون المائدة في هذا اليوم مائدة احتفالية وكأن األول 
من رمضان هو عيد في حد ذاته، ولكن رغم اختالف األطباق المفضلة من شخص 
آلخ���ر إال أن الطبق الذي ال يغيب عن تلك المائدة في غالبية محافظات مصر هو 
البط س���واء كان بط محش���ي أو محمر في الفرن مع طبق ملوخية ومحشي أو أرز 

معمر أو الرقاق أو أي طبق آخر، فما هو سر ارتباط البط بمائدة أول يوم رمضان؟
ترج���ع أصول هذا الطقس الرمضاني إلى محافظتي بورس���عيد ودمياط، حيث 
توارث أبناء محافظة بورس���عيد هذه العادة منذ أكثر من مائة وخمس���ين عاًما، 
حيث اعتادت األسرة بالمحافظة الباسلة على تحضير وجبة البط بأول أيام شهر 
رمضان، ويق���ال إن هذه العادة ورائها قصة تعود لفترة حفر قناة الس���ويس، 
عندم���ا بدأ العمال المصريون واألجانب في التوافد إلى بورس���عيد للعمل على 
ش���ق القناة، وأقام العمال األجانب في حي الشرق والذى يطلق عليه اسم الحى 

األفرنجي وأقام العمال المصريون في حي العرب.
وكان األجانب يطهون ديك رومي لالحتفال بعيد الميالد في ذلك الوقت، فقرر 
المصريون منافس���تهم واختيار أغلى أنواع الطيور ف���ي تلك الفترة لالحتفال 
بأعيادهم، وكان االحتفال األقرب هو بداية شهر رمضان فقرروا طهى البط بأول 

أيام شهر رمضان، وأصبحت عادة عند أبناء هذه المحافظة حتى وقتنا هذا.

»البط« على مائدة إفطار أول 
يوم رمضان في مصر.. ما السر؟


